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Voorwoord 1 

Dit document bevat de 80%-versie van de derde editie van de leidraad Meten van circulariteit van 2 
Platform CB’23. Anders dan de vorige twee edities heeft dit document de opzet van een norm. Het 3 
actieteam wil met deze opzet het werk ondersteunen van de recent opgerichte Nederlandse 4 
normcommissie Circulair bouwen.  5 

De hoofdstukken bevatten alleen onderdelen die noodzakelijk zijn om circulariteit te meten volgens de 6 
kernmeetmethode van Platform CB’23 [1]. Ze beschrijven alleen hóé de kernmeetmethode moet 7 
worden gebruikt, niet waaróm voor deze methode is gekozen: de verantwoording. Ook ontbreken 8 
afwegingen over thema’s waarover geen consensus is bereikt. Deze aanpak sluit aan bij de opzet van 9 
een norm. Deze leidraad is daardoor korter dan eerdere edities. 10 

Ten opzichte van versie 2.0 van de leidraad heeft het actieteam een aantal inhoudelijk aanpassingen en 11 
toevoegingen gedaan. Deze aanpassingen zijn geel gemarkeerd. In de consultatieronde heeft het 12 
actieteam vooral behoefte aan reacties op deze aanpassingen. De verantwoording van de inhoudelijke 13 
aanpassingen en toevoegingen is opgenomen in bijlagen. 14 

De verantwoording van de inhoud die tot en met de tweede editie is ontwikkeld, is te vinden in 15 
hoofdstuk 8 van de eerder gepubliceerde leidraad [1]. Deze is nog steeds toegankelijk via de website 16 
van Platform CB’23. 17 

 18 

19 

Platform CB’23 

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) zet zich in voor afspraken over circulariteit in de bouw. 
Binnen het platform gaan mensen van betrokken partijen (onder meer marktpartijen, 
beleidsmakers en wetenschappers) in gesprek om tot gedragen afspraken te komen. Dat doen zij 
in verschillende actieteams. Dit document is opgesteld door het actieteam Meten van circulariteit. 
Ook de actieteams Paspoorten voor de bouw en Toekomstig hergebruik hebben een leidraad 
gepubliceerd. 
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Meten van circulariteit in de bouw 20 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 21 

Dit document beschrijft de kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw van Platform CB’23. 22 
Circulariteit meten is belangrijk voor veel besluitvorming. Het kan bijvoorbeeld een rol spelen in 23 
aanbestedingen of bij het monitoren van circulariteitsprestaties in een regio. 24 

De kernmeetmethode schrijft indicatoren voor drie doelen van circulair bouwen voor. Deze doelen 25 
zijn: 26 

— beschermen van materiaalvoorraden; 27 

— beschermen van milieu; 28 

— beschermen van bestaande waarde. 29 

De kernmeetmethode is alleen toepasbaar in de bouw. Binnen de bouw is de methode toepasbaar op: 30 

— de gehele gebouwde omgeving: zowel de B&U- als de GWW-sector; 31 

— elke circulaire strategie; 32 

— ieder schaalniveau; 33 

— ieder moment in het bouwproces. 34 

De kernmeetmethode is niet toepasbaar op activiteiten van gebruikers van een bouwwerk die niet 35 
direct zijn te relateren aan dat bouwwerk. 36 

2 Verwijzingen 37 

Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of 38 
gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie 39 
van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van 40 
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen, van toepassing. 41 

NEN 2660:1996, Ordeningsregels voor gegevens in de bouw – Termen, definities en algemene regels 42 

NEN 2767-1+C1:2019, Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek 43 

NEN-EN 15804:2012+A2:2019, Sustainability of construction works – Environmental product 44 
declarations – Core rules for the product category of construction products 45 

3 Termen en definities 46 

Voor de toepassing van dit document gelden de volgende termen en definities. 47 

3.1 48 
abiotische grondstof 49 
grondstof (3.28) die wordt gewonnen uit niet-levende bronnen 50 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 51 
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3.2 52 
achtergrondproces 53 
proces waarop de producent of leverancier van het product (3.60)/proces dat onderwerp is van studie, 54 
geen directe invloed heeft en dat elders in de keten plaatsvindt 55 

Opmerking 1 bij de term: De productie van elektriciteit en grondstoffen zijn voorbeelden van 56 
achtergrondprocessen.  57 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 58 

3.3 59 
adaptief vermogen 60 
alle eigenschappen die het mogelijk maken dat een bouwwerk (3.11) op een manier die duurzaam 61 
(3.17) en economisch rendabel is, zijn functionaliteit behoudt gedurende zijn technische levensduur 62 
(3.77), bij veranderende behoeften en omstandigheden 63 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 64 

3.4 65 
afval(stof) 66 
stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 67 
moet ontdoen en die wordt geloosd in de (leef)omgeving 68 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 69 

3.5 70 
bijproduct 71 
een van twee of meer verhandelbare materialen, producten (3.60) of brandstoffen uit hetzelfde 72 
eenheidsproces (3.20), maar dat niet het onderwerp is van de beoordeling 73 
 74 
[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 75 

Opmerking 1 bij de term: Coproduct, bijproduct en product hebben dezelfde status en worden gebruikt voor de 76 
identificatie van een aantal voorname stromen van producten van hetzelfde eenheidsproces. Van coproduct, 77 
bijproduct en product is afval als enige output te onderscheiden als geen product. 78 

Opmerking 2 bij de term: Als synoniem voor bijproduct worden soms ook nevenproduct en restproduct gebruikt.  79 

Opmerking 3 bij de term: Bijproducten kunnen primair en secundair worden gewonnen. Bij primaire winning 80 
komt het bijproduct vrij bij het winnen van dezelfde grondstof. Een voorbeeld is staalslakken bij staalproductie. 81 
Bij secundaire winning wordt het bijproduct gewonnen bij een ander proces. Voorbeelden zijn zand en grind die 82 
vrijkomen bij baggeren.  83 

3.6 84 
biodiversiteit 85 
soortenrijkdom van de natuur, in zowel diversiteit (aantal) als functionaliteit (functie) 86 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 87 

Opmerking 1 bij de term: Biodiversiteit heeft betrekking op dieren, planten, habitats en genen.  88 
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3.7 89 
biologische kringloop 90 
cyclus waarin biologische voedingsstoffen worden teruggebracht in de biosfeer, op zo’n manier dat 91 
natuurlijk kapitaal wordt hersteld en het regenereren van biotische grondstoffen (3.8) mogelijk wordt 92 
 93 
[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 94 

3.8 95 
biotische grondstof 96 
grondstof (3.28) die gewonnen wordt uit levende bronnen, van plantaardige of dierlijke origine 97 
(inclusief algen en bacteriën) 98 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 99 

Opmerking 1 bij de term: Biotische grondstoffen zijn hernieuwbare grondstoffen. 100 

3.9 101 
bouwafval 102 
het totaal van productuitval door breuk bij transport, productuitval door beschadiging/breuk op de 103 
bouwplaats, zaagafval op de bouwplaats en extra besteld materiaal (3.42) (voor soepele procesgang) 104 
 105 
[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 106 

3.10 107 
bouwproduct 108 
product (3.60) dat op de bouwplaats wordt aangevoerd en na verwerking deel uitmaakt van een 109 
element (3.21) 110 

[BRON: Framework circulair bouwen versie 1.0] 111 

Opmerking 1 bij de term: Voorbeelden van bouwproducten zijn stenen, betonmortel, ruiten, schakelaars en 112 
verwarmingsketels.  113 

Opmerking 2 bij de term: In het geval van prefabricage worden bouwproducten al tot element vervaardigd 114 
voordat deze op de bouwplaats worden aangevoerd. 115 

3.11 116 
bouwwerk 117 
gebouwde of te bouwen constructie die één geheel vormt en een specifieke functie vervult 118 

[BRON: Framework circulair bouwen versie 1.0] 119 

Opmerking 1 bij de term: Voorbeelden van bouwwerken zijn een woongebouw, school, hangar, viaduct, 120 
zendmast, schakelstation en spoorbaan. 121 

3.12 122 
circulair bouwen 123 
ontwikkeling, gebruik en hergebruik (3.29) van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder 124 
natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te 125 
tasten door gebruik te maken van zo veel mogelijk hernieuwbare grondstoffen (3.31) 126 

Opmerking 1 bij de term: Circulair bouwen is bouwen op een wijze die economisch, sociaal cultureel en 127 
ecologisch verantwoord is, in Nederland en daarbuiten, nu en in de toekomst.  128 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 129 
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3.13 130 
circulaire economie 131 
economisch systeem waarbij de inzet en waarde van grondstofstromen geoptimaliseerd wordt, zonder 132 
daarbij het functioneren van de biosfeer en de integriteit van de maatschappij te belemmeren 133 
 134 
[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 135 

Opmerking 1 bij de term: In een circulaire economie wordt gestreefd naar bescherming van biologische en 136 
technische materiaalvoorraden, wordt milieu-impact vermeden en wordt bestaande waarde behouden.  137 

3.14 138 
circulaire strategie 139 
activiteit die wordt uitgevoerd met de intentie om bij te dragen aan een circulaire economie (3.13) 140 
 141 
[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 142 

Opmerking 1 bij de term: Voorbeelden van circulaire strategieën zijn levensduurverlenging, het vergroten van 143 
adaptief vermogen, of de R-principes.  144 
 145 
3.15 146 
(deel)object 147 
fysiek of functioneel item in de bouw waarop de meetresultaten van toepassing zijn 148 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 149 

Opmerking 1 bij de term: (Deel)objecten kunnen zich op verschillende schaalniveaus bevinden. Zowel een 150 
gebouw als een gevel kan bijvoorbeeld een (deel)object zijn.  151 

3.16 152 
degradatie 153 
proces waarbij een actie of een object een of meer eigenschappen van een (deel)object (3.15) 154 
verslechtert 155 

[BRON: NPR-ISO/TR 15686-11:2014, 3.1.17] 156 

3.17 157 
duurzaam 158 
in lijn met de principes achter duurzame ontwikkeling (3.18) 159 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 160 

3.18 161 
duurzame ontwikkeling 162 
ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 163 
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen  164 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 165 

3.19 166 
ecoinvent 167 
uitgebreide database, op ingreepniveau, met zeer veel gegevens over productieprocessen, 168 
energieopwekking en transport in Europa 169 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 170 
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3.20 171 
eenheidsproces 172 
kleinste element beschouwd in de levenscyclusinventarisatieanalyse (3.39) waarbij de in- en uitgaande 173 
stromen worden gekwantificeerd 174 

3.21 175 
element 176 
(abstract) onderdeel van een (bouw)werk (3.11) dat uitsluitend op basis van een verlangde functie 177 
wordt onderscheiden 178 

[BRON: Framework circulair bouwen versie 1.0] 179 

Opmerking 1 bij de term: Voorbeelden van elementen zijn ruimtescheiding, draagconstructie, verlichting, 180 
verwarming, en beveiliging  181 

3.22 182 
eindelevenscyclusbehandeling 183 
handeling met een (deel)object (3.15) dat aan het einde van zijn functionele levensduur (3.23) is 184 
gekomen, zodat het ofwel weer kan worden hergebruikt (3.29) als bouwproduct (3.10) of materiaal 185 
(3.41), ofwel wordt verwerkt als afval (3.4)  186 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 187 

3.23 188 
Environmental Product Declaration 189 
EPD 190 
onafhankelijk geverifieerde en geregistreerde verklaring die vergelijkbare informatie biedt over de 191 
milieu-impact (3.46) van bouwproducten (3.10) over de gehele levenscyclus (3.35) 192 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 193 

3.24 194 
functionele eenheid 195 
gekwantificeerde prestaties van een product voor gebruik als een referentie-eenheid 196 
 197 
[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 198 

3.25 199 
functionele levensduur 200 
levensduur (3.40) waarbinnen een (deel)object (3.15) geschikt blijft voor zijn huidige functie en op zijn 201 
huidige locatie wordt gebruikt  202 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 203 

3.26 204 
fysiek schaars materiaal 205 
materiaal (3.42) dat beperkt in de natuurlijke voorraden aanwezig is, dat wil zeggen schaars is op 206 
basis van aanwezig grondstofvoorraden en het risico van uitputting daarvan 207 
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3.27 208 
generieke data 209 
gegevens die representatief worden geacht voor desbetreffende (product)groep (3.60) en zijn 210 
vastgesteld door de beheerorganisatie 211 
 212 
Opmerking 1 bij de term: Generieke data kunnen zijn gebaseerd op zowel openbare gegevensbronnen als 213 
getoetste gegevens van producenten of branches. Deze moeten dan wel toestemming hebben gegeven deze 214 
gegevens hiervoor te gebruiken.  215 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 216 

3.28 217 
grondstof 218 
basismateriaal dat in een proces wordt gebruikt worden om goederen, energie, bouwproducten (3.10) 219 
of halffabricaten te maken  220 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 221 

3.29 222 
hergebruik 223 
constructies, bouwproducten (3.10) of gebouw- of GWW-werkonderdelen/-elementen (3.21) opnieuw 224 
gebruiken in dezelfde functie, al dan niet na bewerking  225 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 226 

Opmerking 1 bij de term: Hergebruik is een van de R-principes. 227 

Opmerking 2 bij de term: Voorbeelden van hergebruik zijn het opnieuw gebruiken van een isolatiemateriaal als 228 
isolatiemateriaal, van een deur als een deur en van een dak als een dak.  229 

3.30 230 
hernieuwbaar materiaal 231 
materiaal (3.42) geproduceerd uit een hernieuwbare grondstof (3.31) 232 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 233 

3.31 234 
hernieuwbare grondstof 235 
grondstof (3.28) uit een bron die wordt geteeld, of natuurlijk wordt aangevuld of gereinigd op een 236 
menselijke tijdschaal (3.46) 237 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 238 

Opmerking 1 bij de term: Een hernieuwbare hulpbron kan worden uitgeput, maar toch oneindig blijven bestaan 239 
met goed rentmeesterschap. Voorbeelden hiervan zijn: bomen in bossen, grassen in grasland, vruchtbare grond. 240 
Een hernieuwbare grondstof kan van zowel abiotische als biotische oorsprong zijn. 241 

3.32 242 
hulpmateriaal 243 
materiaal (3.42) of product (3.60) dat wordt gebruikt door het eenheidsproces (3.20) bij de productie 244 
van het product, maar geen deel uitmaakt van het product 245 
 246 
[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 247 
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Opmerking 1 bij de term: Het verschil tussen een hulpmateriaal en productieafval is dat hulpmaterialen van een 248 
materiaaltype zijn dat niet zelf in het (deel)object terechtkomt. Productieafval is van een materiaaltype dat wel 249 
in het (deel)object terechtkomt. Een voorbeeld van een hulpmateriaal is een houten paaltje in een kolenmijn. 250 

3.33 251 
input 252 
stroom die wordt gebruikt om een (deel)object (3.15) te maken, te repareren (3.65) en aan te passen 253 
binnen de levenscyclus (3.36) 254 
 255 
Opmerking 1 bij de term: Inputstromen kunnen zowel primair als secundair zijn. 256 

3.34 257 
kritiek materiaal 258 
materiaal (3.42) dat essentieel is voor bepaalde industrietakken en waarvan de leveringszekerheid 259 
laag is  260 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 261 

Opmerking 1 bij de term: Voor kritieke materialen is de Engelse term ‘Critical Raw Material (CRM)’ ook 262 
gangbaar. 263 

3.35 264 
laagwaardig hergebruik 265 
het proces van het omzetten van secundaire materialen (3.70) onderdelen of producten (3.60) uit 266 
hergebruik (3.29) of recycling (3.63) naar nieuwe materialen (3.42), onderdelen of producten met een 267 
mindere kwaliteit, verminderde functionaliteit of lagere waarde dan hun oorspronkelijke toepassing 268 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 269 

Opmerking 1 bij de term: Onder meer vervuiling en mixen kunnen resulteren in laagwaardig in plaats van 270 
hoogwaardig hergebruik.  271 

3.36 272 
levenscyclus 273 
opeenvolgende en samenhangende stadia van een product (3.60) of dienstsysteem in zijn huidige 274 
functie en op zijn huidige locatie: ontwerp, grondstofwinning, productie, distributie, gebruik en 275 
eindelevenscyclusbehandeling (3.22) 276 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 277 

3.37 278 
levenscyclusanalyse 279 
LCA 280 
methode voor de vaststelling en evaluatie van de input- (3.33) en outputstromen (3.57), en potentiële 281 
milieu-impact (3.47) van een productsysteem (3.62) gedurende zijn levenscyclus (3.36)  282 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 283 

3.38 284 
levenscyclusfase 285 
fase in de levenscyclus (3.36) van een (deel)object (3.15)  286 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 287 

Opmerking 1 bij de term: Bij levenscyclusfasen gaat het om de fasen die onderdeel zijn van de bepalingsmethode 288 
van de Stichting Nationale Milieudatabase.  289 
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Opmerking 2 bij de term: Voorbeelden van levenscyclusfasen zijn de productiefase, de bouwfase, de gebruiksfase 290 
en de sloop- verwerkingsfase. 291 

3.39 292 
levenscyclusinventarisatieanalyse 293 
LCI 294 
fase in een levenscyclusanalyse (3.37) waarbij de aard en hoeveelheid van alle input- (3.33) en 295 
outputstromen (3.57) voor een product (3.60) gedurende zijn hele levenscyclus (3.36) worden 296 
geïnventariseerd 297 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 298 

3.40 299 
levensduur 300 
functionele gebruikstijd van een (deel)object 301 
 302 
3.41 303 
losmaakbaarheid 304 
mate waarin een samengesteld bouwproduct (3.10) of element (3.22) niet-destructief uit elkaar is te 305 
halen  306 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 307 

Opmerking 1 bij de term: Bij voorkeur zijn losmaakbare bouwproducten of elementen zo eenvoudig mogelijk uit 308 
elkaar te halen.  309 

Opmerking 2 bij de term: Als synoniem voor ´losmaakbaar´ wordt soms ´demontabel´ gebruikt.  310 

3.42 311 
materiaal 312 
bewerkte grondstof (3.27) die dient voor de vervaardiging van bouwproducten (3.10) 313 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 314 

3.43 315 
materiaalbalans 316 
het tellen van componenten die behoren tot een systeem of proces dat wordt bestudeerd 317 

Opmerking 1 bij de term: Een materiaalbalans is het resultaat van een ‘material flow analysis’. 318 

3.44 319 
material flow analysis 320 
MFA 321 
analytische methode om materiaalstromen te analyseren binnen een goed gedefinieerd systeem 322 

3.45 323 
materialenpaspoort 324 
digitale documentatie van een (deel)object (3.15) in de B&U- of GWW-sector waarin staat waaruit een 325 
(deel)object bestaat - zowel kwalitatief als kwantitatief - hoe het is opgebouwd en waar het zich 326 
bevindt 327 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 328 
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3.46 329 
menselijke tijdschaal 330 
tijdspanne van honderd jaar of minder, ter ordegrootte van een mensenleven 331 

Opmerking 1 bij de term: De menselijke tijdschaal staat tegenover de tijdschaal waarop geologische processen 332 
zich afspelen (geologische tijdsschaal). 333 

3.47 334 
milieu-impact 335 
verandering in het milieu, ongunstig of gunstig, geheel of gedeeltelijk het gevolg van de activiteiten of 336 
producten (3.60) van een organisatie  337 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 338 

Opmerking 1 bij de term: Milieu-impact is gebaseerd op levenscyclusanalyse en uitgewerkt in de 339 
bepalingsmethode van de Stichting Nationale Milieudatabase.  340 

3.48 341 
milieu-impactcategorie 342 
klasse die een milieuaspect representeert waaraan resultaten van een levenscyclusinventarisatie-343 
analyse (3.37) kunnen worden toegewezen 344 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 345 

3.49 346 
milieukosten 347 
financiële vertaling van alle negatieve impact op het milieu die optreedt als gevolg van het ontwerpen, 348 
realiseren en gebruiken van het (deel)object (3.15) 349 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 350 

3.50 351 
milieukostenindicator 352 
MKI 353 
eenheid waarin de milieukosten (3.49) worden uitgedrukt 354 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 355 

Opmerking 1 bij de term: MKI is ontwikkeld voor de GWW. 356 

Opmerking 2 bij de term: MKI is verder gespecificeerd in de bepalingsmethode van de Stichting Nationale 357 
Milieudatabase.  358 

3.51 359 
milieuprestatie 360 
prestatie met betrekking tot milieueffecten en milieuaspecten 361 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 362 

3.52 363 
milieuprestatie gebouwen 364 
MPG 365 
samenvatting van de milieukosten (3.49) per brutovloeroppervlak 366 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 367 
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Opmerking 1 bij de term: De milieuprestatie gebouwen is een maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw 368 
qua (netto)energieverbruik en de milieubelasting als gevolg van het materiaalgebruik.  369 

Opmerking 2 bij de term: De milieuprestatie gebouwen wordt berekend met de bepalingsmethode van de 370 
Stichting Nationale Milieudatabase.  371 

Opmerking 3 bij de term: Een score op de milieuprestatie gebouwen is verplicht voor de aanvraag van een 372 
Omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen groter dan honderd m2. 373 

3.53 374 
milieuprofiel 375 
uitkomst van een levenscyclusanalyse (3.36) 376 

Opmerking 1 bij de term: Aan een milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de 377 
levenscyclus. Het milieuprofiel bestaat uit de milieu-impactcategorieën. 378 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 379 

3.54 380 
Nationale Milieudatabase (NMD) 381 
database met productkaarten (3.61) en daarbij horende milieuprofielen (3.53), die wordt gebruikt om 382 
de milieuprestatie (3.51) van bouwwerken (3.11) te bepalen 383 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 384 

3.55 385 
niet-hernieuwbare grondstof 386 
grondstof (3.28) van abiotische of biotische oorsprong die niet op een menselijke tijdschaal (3.46) 387 
wordt geteeld, natuurlijk aangevuld of natuurlijk gereinigd en/ of niet afkomstig is van een productie-388 
eenheid die duurzaam (3.17) beheerd wordt 389 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 390 

3.56 391 
onderhoud 392 
actie tijdens de gebruiksfase van een bouwproduct (3.10) of bouwwerk (3.11) om ervoor te zorgen dat 393 
het in een conditie blijft waardoor het in staat is zijn functie uit te blijven voeren zoals vereist  394 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 395 

3.57 396 
output 397 
materiaal (3.42) uit een (deel)object) (3.15) dat binnen of aan het eind van de levenscyclus (3.36) dat 398 
(deel)object verlaat 399 

Opmerking 1 bij de term: Output kan worden hergebruikt of gerecycled, maar ook verloren gaan (naar 400 
verbranding of stort). 401 

3.58 402 
primair materiaal 403 
(bouw)materiaal (3.42) geproduceerd uit primaire grondstoffen (3.59) 404 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 405 
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3.59 406 
primaire grondstof 407 
grondstof (3.28) die geproduceerd is door de aarde en die door mensen gebruikt wordt voor de 408 
productie van materialen (3.42) en producten (3.60)  409 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 410 

3.60 411 
product 412 
wat door de toeleverancier in de handel wordt gebracht en wat door de afnemer wordt ingekocht om 413 
te gebruiken tijdens de levensloop van een bouwwerk (3.11) 414 
 415 
Opmerking 1 bij de term: Een product kan een fysiek product (bijvoorbeeld 1 m2 kozijn) zijn, maar ook een 416 
activiteit (bijvoorbeeld 1 km railtransport). 417 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 418 

3.61 419 
productkaart 420 
informatie over een product (3.60) die bestaat uit materialen (3.42), hoeveelheden per functionele 421 
eenheid (3.24), levensduren (cycli) (3.36), emissies, gebruiksfase, bouwafval (3.9) en 422 
eindelevenscyclusbehandeling (3.22) 423 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 424 

3.62 425 
productsysteem 426 
verzameling van eenheidsprocessen (3.20) met ingrepen (emissies en onttrekkingen) en 427 
productstromen die een of meer gedefinieerde functies vervult, en die de levenscyclus (3.36) van een 428 
product (3.60) beschrijft 429 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 430 

3.63 431 
recycling 432 
het terugwinnen van materialen (3.42) en grondstoffen (3.28) uit afgedankte producten (3.60), en het 433 
opnieuw inzetten hiervan voor het maken van bouwproducten (3.10)  434 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 435 

Opmerking 1 bij de term: Recycling is een van de R-principes. 436 

3.64 437 
referentielevensduur 438 
levensduur (3.40) van een (deel)object (3.15) die bekend is of verwacht wordt onder een specifieke 439 
verzameling (referentie)gebruiksvoorwaarden voor regulier gebruik die de basis vormen voor het 440 
inschatten van de levensduur onder andere omstandigheden 441 
 442 
[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 443 

3.65 444 
repareren 445 
langer gebruikmaken van bouwproducten (3.10) of bouwwerken (3.11) door preventief of correctief 446 
onderhoud (3.56) tijdens de gebruiksfase 447 
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[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 448 

3.66 449 
restwaarde 450 
marktwaarde van producten (3.60) en grondstoffen (3.28) aan het einde van de gebruiksduur 451 
respectievelijk technische levensduur (3.77)  452 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 453 

Opmerking 1 bij de term: Repareren is een van de R-principes. 454 

3.67 455 
R-principes 456 
circulaire strategieën (3.14) die in het Engels allemaal beginnen met een R 457 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 458 

Opmerking 1 bij de term: In verschillende R-lijsten zijn er 7 tot 10 R-principes. 459 

Opmerking 2 bij de term: Voorbeelden van R-principes zijn recycling, hergebruik en onderhoud.  460 

3.68 461 
scenario 462 
verzameling van aannamen en informatie over een verwachte reeks van mogelijke toekomstige 463 
gebeurtenissen 464 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 465 

3.69 466 
schaalniveau 467 
resultaat van een indeling van een bouwwerk (3.11) (en soms zijn omgeving) in logische eenheden op 468 
basis van bijvoorbeeld grootte en/of functie  469 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 470 

Opmerking 1 bij de term: Schaalniveaus kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld op grootte: gebied, complex, 471 
bouwwerk, element, bouwproduct, materiaal, grondstof, volgens NEN 2660. 472 

3.70 473 
secundair materiaal 474 
materiaal (3.42) dat primaire materialen (3.39) of andere secundaire materialen vervangt en 475 
afkomstig is uit eerder gebruik of uit reststromen van een ander productsysteem  476 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 477 

3.71 478 
secundair materiaal uit hergebruik 479 
materiaal (3.20) dat deel uitmaakt van een samengesteld (deel)object (3.15) dat na een eerdere 480 
toepassing (al dan niet na bewerking) als geheel opnieuw wordt gebruikt voor dezelfde functie 481 

3.72 482 
secundair materiaal uit recycling 483 
materiaal (3.42) dat een recyclingproces (3.63) heeft ondergaan en opnieuw wordt toegepast in een 484 
(deel)object (3.15) 485 
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3.73 486 
socio-economisch schaarse grondstof 487 
grondstof (3.28) die schaars is qua levering en economisch belang 488 

3.74 489 
socio-economisch niet-schaarse grondstof 490 
grondstof (3.28) die geen socio-economisch schaarse grondstof (3.73) is 491 

Opmerking 1 bij de term: Ook materialen die niet op de lijst met kritieke materialen [11] staan, vallen onder 492 
socio-economisch niet-schaars. 493 

3.75 494 
specifieke data 495 
gegevens van één specifieke producent 496 
 497 
Opmerking 1 bij de term: De gegevens van specifieke data zijn getoetst volgens het Toetsingsprotocol en 498 
aangeboden aan de beheerorganisatie. 499 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 500 

3.76 501 
technische kringloop 502 
cyclus waarin producten (3.60), onderdelen en materialen (3.42) worden hersteld (door menselijk 503 
handelen) om in de economie weer als nieuwe producten, onderdelen en materialen te kunnen 504 
worden gebruikt 505 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 506 

3.77 507 
technische levensduur 508 
vooraf bepaalde periode waarin een deel(object) (3.15) voldoende betrouwbaar de gewenste functies 509 
kan blijven vervullen 510 

[BRON: Platform CB’23 Lexicon circulaire bouw] 511 

3.78 512 
voorgrondproces 513 
proces waarop de producent of leverancier van het product/proces dat onderwerp is van studie, direct 514 
invloed heeft (minimaal de eigen productie) 515 

[BRON: Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken] 516 

3.79 517 
waardebehoud 518 
hoogwaardig hergebruik (3.29) van (deel)objecten (3.15) en/of hun grondstoffen (3.28) 519 

Opmerking 1 bij de term: Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door een vergelijkbare of hoogwaardigere 520 
functionaliteit na te streven bij hergebruik.  521 
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4 Afkortingen 522 

ADP abiotic depletion potential 

BCI building circularity index 

B&U 

Clt 

burgerlijke en utiliteitsbouw 

cross laminated timber 

CRM critical raw material 

EOL-RR 

EPD 

end-of-life recyling rate 

Environmental Product Declaration 

GWW grond-, weg- en waterwerken 

(H)REE 

LCI 

heavy rare earth element 

levenscyclusinventarisatie 

LREE light-group rare earth element  

MCI 

MKI 

MPG 

material circularity indicator 

milieukostenindicator 

milieuprestatie gebouwen 

NMD Nationale Milieudatabase 

PGM platinum group metals 

Stichting NMD Stichting Nationale Milieudatabase 

5 Afbakening en scenario’s 523 

5.1 Inleiding 524 

De uitkomst van de kernmeetmethode is een lijst met scores op verschillende indicatoren. Om tot deze 525 
scores te komen, moet eerst het te meten (deel)object worden afgebakend. Vervolgens moet worden 526 
bepaald van welke scenario’s voor bouwafval, vervanging, reparatie, onderhoud en 527 
eindelevenscyclusbehandeling wordt uitgegaan.  528 

Deze afbakening en scenario’s beïnvloeden de scores op de indicatoren. Reken voor alle indicatoren 529 
met dezelfde afbakening en scenario’s.  530 

De afbakening en scenario’s zijn onderverdeeld in de volgende vier categorieën:  531 

— algemene gegevens; 532 

— geschatte levensduur; 533 
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— stromen in de productie-, bouw- en gebruiksfase; 534 

— scenario’s voor eindelevenscyclusbehandeling. 535 

5.2 Algemene gegevens 536 

Onder algemene gegevens over het te meten (deel)object vallen: 537 

— de functionele eenheid van het (deel)object, gedefinieerd volgens de bepalingsmethode van de 538 
Stichting NMD [3]; 539 

— het gewicht van het (deel)object in kilo’s; 540 

— de levenscyclusfase waarin het (deel)object is gemeten, volgens de levenscyclusfasen in de 541 
bepalingsmethoden van de Stichting NMD. 542 

OPMERKING 1: De bepalingsmethode van de Stichting NMD is gebaseerd EN 15804. 543 

5.3 Geschatte levensduur 544 

Bepaal de geschatte levensduur of ga uit van de gerealiseerde levensduur van het (deel)object. Doe dit 545 
ook voor onderdelen van het (deel)object waarvan de levensduur korter is dan die van het 546 
(deel)object zelf.  547 

OPMERKING 1 Voorbeelden van onderdelen van een bouwwerk als (deel)object zijn bouwproducten en 548 
elementen. 549 

OPMERKING 2 Onderdelen met een kortere levensduur dan het (deel)object zijn bijvoorbeeld hang- en 550 
sluitwerk van een deur als die deur een levensduur heeft van veertig jaar en het hang- en sluitwerk na twintig 551 
jaar moet worden vervangen.  552 

Bepaal de levensduur van nieuwe bouwwerken: 553 

— op gebouwniveau volgens Onderzoek ‘Richtlijn specifieke gebouwlevensduur’. Bedoeld voor 554 
toepassing bij de milieuprestatieberekening [4]; 555 

— op het niveau van elementen, bouwproducten, materialen en grondstoffen met de 556 
schattingsmethode in Levensduur van bouwproducten: Methode voor referentiewaarden [5].  557 

Schat voor bestaande bouw de restlevensduur. Gebruik hiervoor bij voorkeur: 558 

— in de B&U: Bepalingsmethode milieuprestatie Verbouw en Transformatie [6]; 559 

— in de GWW: CUR-Aanbeveling 121:2018 [7]; 560 

OPMERKING 1: Het is niet eenvoudig om de restlevensduur te bepalen. Gebruik bij meting aan het einde van 561 
de levenscyclus de daadwerkelijk gerealiseerde levensduur. 562 

OPMERKING 1 Als voor een (deel)object al een LCA beschikbaar is (bijvoorbeeld in de NMD), dan is de 563 
levensduur daarin te vinden.  564 

5.4 Stromen in de productie-, bouw- en gebruiksfase 565 

Bepaal de te verwachten outputstromen in de productie-, bouw- en gebruiksfase. 566 
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Gebruik voor de productiefase feitelijke data van de producten voor productieafval. 567 

Gebruik voor de bouwfase de forfaitaire waarden voor bouwafval uit de bepalingsmethode van de 568 
Stichting NMD of feitelijke data van producten als deze beschikbaar zijn. Bepaal voor bouwafval de 569 
scenario’s voor eindelevenscyclusbehandeling volgens 5.5. 570 

OPMERKING Als bouwafval behouden blijft voor de volgende cyclus, dan bereikt het de ‘eindeafvalstatus’ en 571 
is het dus geen afval meer.  572 

Bepaal voor de gebruiksfase scenario’s voor vervanging:  573 

— Bepaal voor onderdelen van het (deel)object die een kortere levensduur hebben dan het 574 
(deel)object zelf, de scenario’s voor vervanging. Bepaal voor vervangen van onderdelen de 575 
scenario’s voor eindelevenscyclusbehandeling volgens 5.5.  576 

Bepaal ook de te verwachten inputstromen in de gebruiksfase:  577 

— Neem op basis van het scenario voor vervanging (zie hiervoor) vervangende onderdelen mee in de 578 
berekening voor de indicatoren. 579 

— Maak voor reparatie en onderhoud een realistische inschatting. Ga niet uit van theoretische 580 
mogelijkheden.  581 

OPMERKING Bij onderhoud kunnen onder meer verf en coatings zorgen voor nieuwe inputstromen. 582 

5.5 Scenario’s voor eindelevenscyclusbehandeling 583 

Bepaal het scenario voor eindelevenscyclusbehandeling van alle bouwproducten en elementen in het 584 
(deel)object. Mogelijke scenario’s zijn dat het (deel)object behouden blijft voor de volgende cyclus 585 
(hergebruik of recycling) of dat het verloren gaat voor de volgende cyclus (energiewinning of stort). 586 
Ga voor deze scenario’s uit van een realistische eindelevenscyclusbehandeling en niet van theoretische 587 
mogelijkheden.  588 

Bepaal de scenario’s voor eindelevenscyclusbehandeling als volgt in de volgende fasen: 589 

— op basis van een visuele inspectie kort voor de sloop- en verwerkingsfase; 590 

— op basis van de forfaitaire waarden voor afvalscenario´s uit de bepalingsmethode van de Stichting 591 
NMD in alle andere gevallen.  592 

Beargumenteerd afwijken van de forfaitaire waarden voor afvalscenario’s is toegelaten. Houd daarbij 593 
rekening met: 594 

— technische herbruikbaarheid; 595 

— losmaakbaarheid; 596 

— negatieve effecten van hergebruik op andere materialen in het (deel)object; 597 

— contractuele afspraken of een werkend retoursysteem. Een werkend retoursysteem betekent dat: 598 

— de inzamelstructuur economisch en logistiek is verzorgd; 599 

— de economische randvoorwaarden stimulerend werken; 600 
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— de efficiëntie van het (retour)systeem als uitgangspunt dient; 601 

— de technische infrastructuur voor het recyclingsproces beschikbaar is en er mag worden 602 
aangenomen dat de benodigde capaciteit de markt zal volgen; 603 

— de toepassing waarin de gerecyclede stroom wordt opgenomen, bekend is of dat aannemelijk 604 
kan worden gemaakt dat er voldoende markt voor is.  605 

OPMERKING De voorwaarden voor een werkend retoursysteem zijn overgenomen van de bepalingsmethode 606 
van de Stichting NMD. 607 

6 Indicatoren voor circulair bouwen 608 

6.1 Algemeen 609 

De kernmeetmethode meet de drie doelen van circulair bouwen (zie hoofdstuk 1) aan de hand van 610 
hoofdindicatoren (niveau 1). Deze hoofdindicatoren zijn: 611 

— indicatoren 1 t/m 3 voor het beschermen van materiaalvoorraden (zie 6.2); 612 

— indicator 4 voor het beschermen van milieu (zie 6.3); 613 

— indicatoren 5 en 6 voor het beschermen van bestaande waarde (zie 6.4). 614 

Alle hoofdindicatoren bevatten onderliggende deelindicatoren (niveau 1.1). Sommige deelindicatoren 615 
bevatten op hun beurt onderliggende subindicatoren (niveau 1.1.1). Met de overkoepelende term 616 
‘indicatoren’ worden zowel hoofdindicatoren, deelindicatoren als subindicatoren bedoeld. Figuur 1 617 
visualiseert de niveaus van de indicatoren. 618 

OPMERKING Om de relatie tussen hoofdindicatoren, deelindicatoren en subindicatoren te verduidelijken 619 
geven we een vergelijking met een winkelmandje. Een hoofdindicator voor de inhoud van een winkelmandje kan 620 
zijn hoeveel kilo fruit deze bevat (niveau 1). Een deelindicator kan zijn hoeveel kilo appels het winkelmandje 621 
bevat (niveau 1.1). Een subindicator kan dan zijn hoeveel kilo Elstars het winkelmandje bevat (niveau 1.1.1). 622 
Figuur 1 visualiseert deze vergelijking.  623 
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 624 

Figuur 1 — Niveaus van de indicatoren 625 

Om de mate van circulariteit van een (deel)object te meten moeten de data voor alle hoofdindicatoren, 626 
indicatoren en subindicatoren worden verzameld (zie hoofdstuk 7). Vervolgens moet de waarde op de 627 
hoofdindicatoren, indicatoren en subindicatoren worden bepaald (zie hoofdstuk 8).  628 

6.2 Indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden 629 

(hoofdindicatoren 1 t/m 3) 630 

6.2.1 Algemeen 631 

Voor het beschermen van materiaalvoorraden bestaan drie hoofdindicatoren: 632 

— hoofdindicator 1: hoeveelheid gebruikt inputmateriaal om het (deel)object te produceren en te 633 
repareren of op te knappen; 634 

— hoofdindicator 2: hoeveelheid outputmateriaal dat beschikbaar is voor een volgende cyclus. Het 635 
kan hierbij gaan om stromen die worden hergebruikt en stromen die worden gerecycled;  636 

— hoofdindicator 3: de hoeveelheid outputmateriaal dat verloren gaat voor de volgende cyclus. Het 637 
kan hierbij gaan om stromen die worden verbrand en stromen die op de stort belanden.  638 
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De basis voor deze drie indicatoren is een material flow analysis (MFA) waarin alle stromen een ‘label’ 639 
krijgen. Die MFA leidt tot een materiaalbalans. Figuur 2 geeft de stromen weer waarom het gaat. 640 

OPMERKING 1: De MFA-methode in de kernmeetmethode komt voor een deel overeen met de veelgebruikte 641 
MCI-methode [8]. 642 

OPMERKING 2: Een grotere pijl in figuur 2 geeft een grotere stroom aan, zoals in de praktijk meestal het geval is.  643 

 644 

Figuur 2 — Samenhang hoofdindicatoren 1 t/m 3  645 

6.2.2 Deelindicatoren voor hoeveelheid gebruikt inputmateriaal (hoofdindicator 1) 646 

Hoofdindicator 1 bestaat uit deelindicatoren in drie dimensies: 647 

1) Type inputstroom: primair of secundair. 648 

— Primaire input wordt onderverdeeld in hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar materiaal (zie 649 
figuur 3). 650 

— Hernieuwbaar materiaal wordt onderverdeeld in duurzaam geproduceerd en niet-duurzaam 651 
geproduceerd materiaal (zie figuur 3). 652 

— Secundaire input wordt onderverdeeld in materiaal uit hergebruik en materiaal uit recycling (zie 653 
figuur 3) 654 

2) Fysiek schaars: ja of nee. 655 

3) Socio-economisch schaars: ja of nee. 656 

Inputstromen krijgen een score op alle drie de dimensies. Deze scores staan los van elkaar. Zowel een 657 
primair als een secundair materiaal kan dus schaars zijn. En een fysiek schaars materiaal en een fysiek 658 
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niet-schaars materiaal kunnen zowel socio-economisch schaars als socio-economisch niet-schaars zijn 659 
(zie figuur 4).  660 

 661 

Figuur 3 — Samenhang scores binnen inputdimensie 1 662 

 663 

Figuur 4 — Samenhang scores op drie inputdimensies 664 

Scores op de drie dimensies worden vertaald naar vier deelindicatoren:  665 

— hoeveelheid primair materiaal: indicator 1.1; 666 

— hoeveelheid secundair materiaal: indicator 1.2; 667 

— hoeveelheid fysiek schaars materiaal: indicator 1.3; 668 

— hoeveelheid socio-economisch schaars materiaal: indicator 1.4. 669 

Indicatoren voor primair materiaal (deelindicator 1.1) 670 

Deelindicator 1.1 is verdeeld in een aantal subindicatoren, zie tabel 1. 671 

Tabel 1 — Indicatoren voor primair materiaal 672 

Indicator Omschrijving 
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1.1 Hoeveelheid primair materiaal 

1.1.1 Hoeveelheid primair materiaal dat niet-hernieuwbaar is 

1.1.2 Hoeveelheid primair materiaal dat hernieuwbaar is 

1.1.2a Hoeveelheid duurzaam geproduceerd primair materiaal dat hernieuwbaar is 

1.1.2b Hoeveelheid niet-duurzaam geproduceerd primair materiaal dat hernieuwbaar is 

 673 

Indicatoren voor secundair materiaal (deelindicator 1.2) 674 

Deelindicator 1.2 is verdeeld in twee subindicatoren, zie tabel 2. 675 

Tabel 2 — Indicatoren voor secundair materiaal 676 

Indicator Omschrijving 

1.2 Hoeveelheid secundair materiaal 

1.2.1 Hoeveelheid secundair materiaal uit hergebruik 

1.2.2 Hoeveelheid secundair materiaal uit recycling 

 677 

Indicatoren voor fysiek schaars materiaal (deelindicator 1.3) 678 

Deelindicator 1.3 is verdeeld in twee subindicatoren, zie tabel 3. 679 

Tabel 3 — Indicatoren voor fysiek schaars materiaal 680 

Indicator Omschrijving 

1.3.1 Hoeveelheid fysiek schaars materiaal 

1.3.2 Hoeveelheid fysiek niet-schaars materiaal 

 681 

Indicatoren voor socio-economisch schaars materiaal (deelindicator 1.4) 682 

Deelindicator 1.4 is verdeeld in twee subindicatoren, zie tabel 4. 683 

Tabel 4 — Indicatoren voor socio-economisch schaars materiaal 684 

Indicator Omschrijving 

1.4.1 Hoeveelheid socio-economisch schaarse grondstoffen 
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1.4.2 Hoeveelheid socio-economisch niet-schaarse grondstoffen 

 685 

6.2.3 Hoofdindicator voor hoeveelheid beschikbaar materiaal voor de volgende cyclus 686 
(indicator 2) 687 

Hoofdindicatoren 2 en 3 (zie ook 6.2.4) vormen samen de totale outputstroom (zie figuur 5). 688 

 689 

Figuur 5 — Samenhang outputindicatoren 690 

Hoofdindicator 2 bevat twee deelindicatoren, zie tabel 5. De samenhang tussen deze twee indicatoren 691 
is weergegeven in figuur 6. 692 

Tabel 5 — Indicatoren voor beschikbaar materiaal voor de volgende cyclus 693 

Indicator Omschrijving 

2.1 Hoeveelheid materiaal voor hergebruik 

2.2 Hoeveelheid materiaal voor recycling  

 694 

Figuur 6 — Samenhang indicatoren voor beschikbaar materiaal voor de volgende cyclus 695 
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6.2.4 Hoofdindicator voor hoeveelheid verloren materiaal voor de volgende cyclus 696 
(indicator 3) 697 

Hoofdindicator 3 bevat twee deelindicatoren, zie tabel 6. De samenhang tussen deze twee indicatoren 698 
is weergegeven in figuur 7. 699 

Tabel 6 — Indicatoren voor verloren materiaal voor de volgende cyclus 700 

Indicator Omschrijving 

3.1 Hoeveelheid materiaal naar energiewinning 

3.2 Hoeveelheid materiaal naar stort 

 701 

 702 

Figuur 7 — Samenhang indicatoren voor beschikbaar materiaal voor de volgende cyclus 703 

6.3 Indicatoren voor het beschermen van milieu (hoofdindicator 4) 704 

Bij de indicatoren voor het beschermen van milieu wordt naar dezelfde stromen gekeken als bij de 705 
indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde (6.1). Bij de indicatoren voor het beschermen 706 
van milieu gebeurt dit op basis van de verschillende levenscyclusfasen (A t/m D) uit de 707 
bepalingsmethode van de Stichting NMD. Deze levenscyclusfasen zijn: 708 

— de productiefase (A1-A3);  709 

— de bouwfase (A4-A5);  710 

— de gebruiksfase (B);  711 

— de sloop- en verwerkingsfase (C); 712 

— module D: milieulasten en -baten buiten de systeemgrens van het bouwwerk; mogelijkheden voor 713 
hergebruik, terugwinning en recycling.  714 

Figuur 8 geeft deze fasen weer.  715 
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 716 

Figuur 8 — Levenscyclusfasen voor de indicatoren voor het beschermen van milieu 717 

De hoofdindicatoren voor het beschermen van milieu bevatten negentien deelindicatoren, zie tabel 7. 718 

Tabel 7 — Indicatoren voor het beschermen van milieu 719 

Indicator Omschrijving 

4.1 Klimaatverandering – totaal 

4.2 Klimaatverandering – fossiel 

4.3 Klimaatverandering – biogeen 

4.4 Klimaatverandering – landgebruik en verandering in landgebruik 

4.5 Ozonlaagaantasting 

4.6 Verzuring 

4.7 Vermesting zoetwater 

4.8 Vermesting zeewater 

4.9 Vermesting land 

4.10 Smogvorming 

4.11 Uitputting van abiotische grondstoffen – mineralen en metalen 
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4.12 Uitputting van abiotische grondstoffen – fossiele energiedragers: 

4.13 Watergebruik 

4.14 Fijnstofemissie 

4.15 Ioniserende straling 

4.16 Ecotoxiciteit (zoetwater) 

4.17 Humane toxiciteit, carcinogeen 

4.18 Humane toxiciteit, non-carcinogeen 

4.19 Landgebruik-gerelateerde impact/bodemkwaliteit 

 720 

OPMERKING De deelindicatoren voor het beschermen van milieu zijn gelijk aan de milieu-impactcategorieën 721 
uit de bepalingsmethode van de Stichting NMD. 722 

6.4 Indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde (hoofdindicatoren 5 en 6) 723 

6.4.1 Inleiding 724 

Bij de indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde wordt alleen naar het einde van de 725 
levenscyclus gekeken (sloop- en verwerkingsfase en outputstromen). Dit is anders dan bij de 726 
indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden en milieu. Wel wordt uitgegaan van 727 
dezelfde stromen aan het einde van de levenscyclus (zie figuur 9). 728 

 729 

Figuur 9 — Levenscyclusfasen en stromen waarnaar wordt gekeken bij de indicatoren voor het 730 
beschermen van bestaande waarde 731 

Voor het beschermen van bestaande waarde zijn er twee hoofdindicatoren: 732 
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— hoeveelheid functioneel-technische waarde aan het einde van de levenscyclus (indicator 5); 733 

— hoeveelheid economische waarde aan het einde van de levenscyclus (indicator 6). 734 

6.4.2 Indicatoren voor functioneel-technische waarde (hoofdindicator 5) 735 

De hoofdindicator voor functioneel-technische waarde bevat vier deelindicatoren, zie tabel 8. 736 

Tabel 8 — Indicatoren functioneel-technische waarde 737 

6.4.3 Hoofdindicator voor economische waarde (hoofdindicator 6) 738 

De hoofdindicator voor economische waarde bevat geen deelindicatoren, zie tabel 9. 739 

Tabel 9 — Indicatoren functioneel-technische waarde 740 

7 Dataverzameling 741 

7.1 Algemene eisen aan data 742 

7.1.1 Systeemgrenzen data 743 

Voor de data van de kernmeetmethode gelden de volgende systeemgrenzen: 744 

— Verzamel data over één levenscyclus van het (deel)object. Neem data over vervanging van 745 
onderdelen van het (deel)object mee als de levensduur van deze onderdelen korter is dan de 746 
levensduur van het (deel)object. 747 

OPMERKING De levensduur van onderdelen is bijvoorbeeld korter dan die van het (deel)object als een 748 
deur veertig jaar meegaat, terwijl het hang- en sluitwerk na twintig jaar moet worden vervangen. 749 

— Verzamel data over alle levenscyclusfasen (zie 6.2) van het (deel)object.  750 

Indicator Omschrijving 

5 Functioneel-technische waarde aan het einde van de levenscyclus  

5.1 Functionele kwaliteit aan het einde van de levenscyclus 

5.2 Technische kwaliteit aan het einde van de levenscyclus 

5.3 Degradatie aan het einde van de levenscyclus 

5.4 Adaptief vermogen aan het einde van de levenscyclus 

Indicator Omschrijving 

6 Economische waarde aan het einde van de levenscyclus 
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— Gebruik voor levenscyclusfasen in het verleden (zie figuur 10) waar mogelijk feitelijke data, 751 
bijvoorbeeld uit een materialenpaspoort. De partij die de circulariteit wenst vast te stellen, moet 752 
zorgen dat deze data beschikbaar zijn. Gebruik als dit niet mogelijk NEN 2767 (conditiemeting) om 753 
een beargumenteerde inschatting te maken.  754 

OPMERKING Voor levensfasen in het verleden zijn data (feitelijk of geschat) vaak moeilijk te achterhalen. 755 
Dit komt doordat deze in de NMD beperkt beschikbaar zijn en doordat materialenpaspoorten beperkt 756 
beschikbaar zijn. 757 

— Gebruik voor levensfasen in de toekomst (zie figuur 10) altijd data gebaseerd op schattingen.  758 

 759 

Figuur 10 — Verschil data gerealiseerde circulariteit en verwachte circulariteit 760 

— Neem impact van gebruikers van het (deel)object die niet direct is te relateren aan het deelobject, 761 
niet mee in de dataverzameling. Als de wijze van gebruik van het (deel)object vervanging of 762 
degradatie beïnvloedt, moet dit wel worden meegenomen.  763 

OPMERKING Voorbeelden van impact van gebruikers zijn de reststromen van een bedrijfsrestaurant of 764 
oud papier. 765 

— Verzamel voor de indicatoren 1.3 en 4 ook data over hulpmaterialen. 766 

OPMERKING 1 De systeemgrens voor indicatoren 1.3 (6.2.3) en 4 (6.3) is gelijk aan de systeemgrens van de 767 
bepalingsmethode van de Stichting NMD. De systeemgrens voor de andere indicatoren wijkt hiervan af. Data 768 
over materialen kunnen dus ook niet worden overgenomen uit de NMD. 769 

OPMERKING 2 Veel data voor de kernmeetmethode zijn te vinden in de Nationale Milieudatabase (NMD) en via 770 
de ecoinvent database (open toegankelijk). Overige data zijn de vinden in EPD’s of op te vragen bij producenten 771 
en/of leveranciers.  772 

OPMERKING 3 Data verzamelen voor de kernmeetmethode kan veel tijd kosten. 773 

7.1.2 Detailniveau data  774 

De gebruiker van de kernmeetmethode mag zelf bepalen welk detailniveau voor data hij gebruikt, 775 
zolang transparant is welke data zijn gebruikt. De gebruiker mag kiezen tussen: 776 

— specifieke data waarbij bouwproduct, producent en leverancier bekend zijn;  777 

— generieke data waarbij bouwproduct, producten en leverancier niet bekend zijn.  778 

— Bij generieke data mag de gebruiker ook het detailniveau kiezen (bouwproduct is in detail 779 
bekend, bouwproduct is op hoofdlijnen bekend of materiaal is bekend). Figuur 11 verduidelijkt 780 
dit onderscheid.  781 
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  782 

Figuur 11 — Detailniveau data  783 

7.2 Data voor indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden 784 

(indicatoren 1 t/m 3) 785 

7.2.1 Data voor indicator 1.1 en subindicatoren 786 

Primair materiaal (indicator 1.1)  787 

Bepaal de hoeveelheid primair materiaal in kilo’s.  788 

Grondstoffen die worden gewonnen als bijproduct, gelden als: 789 

— primair in de productiefase, de bouwfase of de onderhoudsfase (levenscyclusfasen A1 t/m B2 in de 790 
bepalingsmethode van de Stichting NMD) als zij in die fase voor het eerst vrijkomen; 791 

— secundair in alle andere gevallen. 792 

Voor primair materiaal: hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar materiaal (indicatoren 1.1.1 en 793 
1.1.2) 794 

Bepaal de hoeveelheid primair materiaal dat hernieuwbaar is en niet-hernieuwbaar is in kilo’s. Ga 795 
hierbij uit van classificering in het rapport Hernieuwbare grondstoffen [9]. 796 

Voor hernieuwbaar primair materiaal: duurzaam geproduceerd en niet-duurzaam 797 
geproduceerd materiaal (indicatoren 1.1.2a en 1.1.2b) 798 

Bepaal de hoeveelheid primair hernieuwbaar materiaal dat duurzaam is geproduceerd en dat niet-799 
duurzaam is geproduceerd, in kilo’s. Toon bij duurzaam geproduceerd materiaal aan dat aan de 800 
voorwaarden voor duurzaamheid is voldaan. 801 
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Of aan de voorwaarden voor duurzaamheid is voldaan, mag op twee manieren worden aangetoond: 802 

1) De grondstof draagt een (inter)nationaal erkend keurmerk voor duurzame productie. 803 

2) Er kan op een andere manier inzichtelijk worden gemaakt dat de grondstof op duurzame wijze 804 
wordt gewonnen, geteeld of beheerd.  805 

Toon bij manier 2) het volgende aan: 806 

— De grondstof wordt op menselijke tijdschaal op natuurlijke wijze aangevuld. De grondstof wordt 807 
niet uitgeput. De verhouding tussen aanwas en winning kan dit inzichtelijk maken. Bij een biotische 808 
grondstof gelden daarnaast nog drie uitgangpunten: 809 

— Neem informatie over de koolstofbalans van de productie-eenheid op.  810 

— Bij winning/teelt treedt geen verlies van biodiversiteit op. 811 

— Voor landbouwgewassen mag alleen worden gebruikgemaakt van meststoffen en 812 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de richtlijnen van biologische teelt. 813 

— Gewas dat geschikt is voor consumptie, mag niet worden gebruikt om de grondstof te vervaardigen. 814 

OPMERKING Achterhaal gegevens over het soort primair inputmateriaal zelf of maak een schatting. Deze 815 
gegevens zijn niet beschikbaar in de NMD [10]. 816 

7.2.2 Data voor indicator 1.2 en subindicatoren 817 

Secundair materiaal (indicator 1.2)  818 

Bepaal de hoeveelheid secundair materiaal in kilo’s.  819 

Grondstoffen die worden gewonnen als bijproduct, gelden als: 820 

— primair in de productiefase, de bouwfase of de onderhoudsfase (levenscyclusfasen A1 t/m B2 in de 821 
bepalingsmethode van de Stichting NMD) als zij in die fase voor het eerst vrijkomen; 822 

— secundair in alle andere gevallen. 823 

Secundair materiaal uit hergebruik (indicator 1.2.1)  824 

Bepaal de hoeveelheid secundair materiaal uit hergebruik (indicator 1.2.1) in kilo’s.  825 

Secundair materiaal uit recycling (indicator 1.2.1)  826 

Bepaal de hoeveelheid secundair materiaal uit recycling (indicator 1.2.2) in kilo’s.  827 

OPMERKING 1 De definities van hergebruik en recycling zijn onvoldoende uitgekristalliseerd om alle 828 
denkbare inputstromen eenduidig te classificeren. Geef daarom aan welke keuzes bij het classificeren zijn 829 
gemaakt. 830 

OPMERKING 2 Achterhaal gegevens over het soort secundaire inputmateriaal zelf of maak hiervan een 831 
schatting. Deze gegevens zijn niet beschikbaar in de NMD. 832 
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7.2.3 Data voor indicator 1.3 en subindicatoren 833 

[tekst volgt later] 834 

7.2.4 Data voor indicator 1.4 en subindicatoren 835 

Bepaal de hoeveelheid socio-economisch schaarse (indicator 1.4.1) en socio-economisch niet-schaarse 836 
(indicator 1.4.2) grondstoffen in kilo’s. Een grondstof geldt als socio-economisch schaars als deze de 837 
lijst met Critical Raw Materials for the EU [11] in het kwadrant rechtsboven staat.  838 

OPMERKING Grondstoffen in het kwadrant rechtsboven in de lijst met CRM’s zijn zowel schaars qua 839 
economisch belang als qua leveringszekerheid.  840 

Tabel 10 geeft een overzicht van grondstoffen die gelden als socio-economisch schaars. 841 

Tabel 10 — Socio-economisch schaarse grondstoffen 842 

Antimoon Fluoriet Helium Metallisch silicium Tantalium 

Bariet Fosfaatgesteente (H)REEs Natuurlijk grafiet Vanadium 

Beryllium Fosfor Indium Natuurlijk rubber Wolfraam 

Bismut Gallium Kobalt Niobium  

Boraat Germanium LREEs PGMs  

Cokeskool Hafnium Magnesium Scandium  

Alle overige grondstoffen gelden als socio-economisch niet-schaars.  843 

7.2.5 Data voor indicator 2 en deelindicatoren 844 

Ga bij het verzamelen van data voor indicator 2 en zijn deelindicatoren uit van de scenario’s voor 845 
bouwafval, vervanging en eindelevenscyclusbehandeling zoals geformuleerd in 5.3 en 5.4. 846 

Materiaal beschikbaar voor hergebruik in de volgende cyclus (indicator 2.1) 847 

Bepaal de hoeveelheid materiaal beschikbaar voor hergebruik in de volgende levenscyclus in kilo’s.  848 

Materiaal beschikbaar voor recycling in de volgende cyclus (indicator 2.1) 849 

Bepaal de hoeveelheid materiaal beschikbaar voor recycling in de volgende levenscyclus in kilo’s.  850 

7.2.6 Data voor indicator 3 en deelindicatoren 851 

Ga bij het verzamelen van data voor indicator 2 en zijn deelindicatoren uit van de scenario’s voor 852 
bouwafval, vervanging en eindelevenscyclusbehandeling zoals geformuleerd in 5.3 en 5.4. 853 

Hoeveelheid materiaal naar energiewinning in de volgende cyclus 854 

Bepaal de hoeveelheid materiaal waarvan energiewinning in een verbrandingsoven de meest 855 
waarschijnlijke eindelevenscyclusbehandeling is in kilo’s.  856 
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Hoeveelheid materiaal naar stort in de volgende cyclus 857 

Bepaal de hoeveelheid materiaal waarvan stort de meest waarschijnlijke eindelevenscyclus-858 
behandeling is in kilo’s.  859 

7.3 Data voor indicatoren voor het beschermen van milieu (indicator 4) 860 

Bepaal de emissies voor alle milieueffectcategorieën uit de bepalingsmethode van de Stichting NMD 861 
(zie tabel 11). Houd hierbij de systeemgrenzen van de bepalingsmethode aan. Dit betekent dat ook 862 
data moeten worden meegenomen over hulpmaterialen (zie 6.1.1). Gebruik dezelfde materiaalbalans 863 
als voor indicatoren 1 t/m 3. 864 

Gebruik voor bestaande bouw de rekenregels uit de Bepalingsmethode milieuprestatie Verbouw en 865 
Transformatie [6].  866 

Tabel 11 — Milieueffectcategorieën uit de bepalingsmethode van de Stichting NMD 867 

Klimaatverandering – totaal  Vermesting zeewater Ioniserende straling 

Klimaatverandering – fossiel Vermesting land Ecotoxiciteit (zoetwater) 

Klimaatverandering – biogeen Smogvorming Humane toxiciteit, carcinogeen 

Klimaatverandering - 
landgebruik en verandering in 
landgebruik 

Uitputting van abiotische 
grondstoffen – mineralen en 
metalen 

Humane toxiciteit, non-
carcinogeen 

Ozonlaagaantasting Uitputting van abiotische 
grondstoffen – fossiele 
energiedragers 

Landgebruik-gerelateerde 
impact/bodemkwaliteit 

Verzuring Watergebruik  

Vermesting zoetwater Fijnstofemissie  

7.4 Data voor indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde 868 

(indicatoren 5 en 6) 869 

Ga bij het verzamelen van data voor indicatoren 5 en 6 en hun deelindicatoren uit van de scenario’s 870 
voor eindelevenscyclusbehandeling zoals geformuleerd in 5.4. 871 

Bepaal scores van de indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde op het niveau van 872 
elementen of bouwproducten.  873 

7.4.1 Data voor indicator 5 en deelindicatoren 874 

Functionele kwaliteit aan het einde van de levenscyclus (indicator 5.1) 875 

Bepaal per element of bouwproduct van het (deel)object of het aan het einde van de levenscyclus nog 876 
aan de functionele prestatie-eisen voor de huidige functie voldoet. Druk dit uit in een van de volgende 877 
drie scores: 878 
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— 0: voldoet niet of is niet courant; 879 

— 0,5: bruikbaar voor een volgende cyclus met enige aanpassing; 880 

— 1: voldoet voor een volgende cyclus zonder aanpassingen. 881 

Technische kwaliteit aan het einde van de levenscyclus (indicator 5.2) 882 

Bepaal per element of bouwproduct van het (deel)object of het aan het einde van de levenscyclus nog 883 
aan de hedendaagse technische prestatie-eisen voor de huidige functie voldoet. Druk dit uit in een van 884 
de volgende drie scores: 885 

— 0: voldoet niet of is niet courant; 886 

— 0,5: bruikbaar voor een volgende cyclus met enige aanpassing; 887 

— 1: voldoet voor een volgende cyclus zonder aanpassingen. 888 

Degradatie aan het einde van de levenscyclus (indicator 5.3) 889 

Bepaal per element of bouwproduct van het (deel)object of het aan het einde van de levenscyclus 890 
gebreken vertoont. Druk dit uit in een van de volgende drie scores: 891 

— 0: voldoet niet of is stuk; 892 

— 0,5: bruikbaar voor een volgende cyclus met enige aanpassing; 893 

— 1: voldoet voor een volgende cyclus zonder aanpassingen. 894 

Adaptief vermogen aan het einde van de levenscyclus (indicator 5.4) 895 

Bepaal per element of bouwproduct van het (deel)object of het aan het einde van de levenscyclus 896 
veranderingen in functies en ruimtebehoeften aankan, of het losmaakbaar is en of onderdelen 897 
bereikbaar en fysiek onafhankelijk van elkaar zijn. Druk dit uit in een van de volgende vijf scores: 898 

— 0: niet bruikbaar voor andere ruimtelijke of technische functies; 899 

— 0,2: recyclebaar; 900 

— 0,4: bruikbaar voor laagwaardig hergebruik in een andere ruimtelijke of technische functie;  901 

— 0,6: eenmalig herbruikbaar; 902 

— 0,8: minimaal drie keer herbruikbaar; 903 

— 1: oneindig herbruikbaar. 904 

OPMERKING Deze scores zijn gebaseerd op de 3DR-schaal uit Design for disassembly, deconstruction and 905 
resilience: A circular economy index fort he built environment [12]. 906 

7.4.2 Data voor indicator 6 907 

Bepaal voor het einde van de levenscyclus de volgende waarden in euro’s: 908 

— demontagekosten (altijd); 909 
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— transport- en opslagkosten (altijd); 910 

— afvalverwerkingskosten (bij verlies van materialen); 911 

— transformatiekosten (bij een gemiddelde score tussen 0,5 en 0,8 op indicatoren 5.1 t/m 5.4); 912 

— schroot-/grondstofwaarde (bij recycling); 913 

— product-/restwaarde (bij hergebruik). 914 

8 Bepalingswijze 915 

8.1 Algemene uitgangspunten bepalingswijze 916 

Bepaal als de data (volgens hoofdstuk 7) zijn verzameld, de score op alle indicatoren met de formules 917 
uit dit hoofdstuk. Gebruik voor de bepalingswijze in 8.2, 8.3 en 8.4 de data uit respectievelijk 7.2, 7.3 918 
en 7.4. 919 

8.2 Bepalingswijze indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden 920 

(indicatoren 1 t/m 3) 921 

8.2.1 Bepalingswijze indicator 1.1 en subindicatoren 922 

Primair materiaal (indicator 1.1) 923 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt primair materiaal met de volgende formule: 924 

𝑽𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒗𝒊)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 925 

 (1) 926 

waarin: 927 

Vx is percentage primair materiaal van een totaal (deel)object; 928 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 929 

mvi is massapercentage aan primaire (virgin) materialen in een (deel)object. 930 

Primair materiaal dat niet-hernieuwbaar is (indicator 1.1.1) 931 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt primair materiaal dat niet-hernieuwbaar is met de volgende formule: 932 

𝑵𝑯𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒏𝒉)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 933 

 (2) 934 

waarin: 935 

NHx is percentage niet-hernieuwbaar primair materiaal van een totaal (deel)object; 936 
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mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 937 

mnh is massapercentage aan niet-hernieuwbaar primair materiaal in een (deel)object. 938 

Primair inputmateriaal dat hernieuwbaar is (indicator 1.1.2) 939 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt primair materiaal dat hernieuwbaar is met de volgende formule: 940 

𝑯𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒉)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 941 

 (3) 942 

waarin: 943 

Hx is percentage hernieuwbaar materiaal van een totaal (deel)object;  944 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 945 

mh is massapercentage aan hernieuwbaar materiaal in een (deel)object. 946 

Hoeveelheid gebruikt primair inputmateriaal dat hernieuwbaar is en duurzaam is 947 
geproduceerd (indicator 1.1.2a) 948 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt primair inputmateriaal dat hernieuwbaar is en duurzaam is 949 
geproduceerd met de volgende formule: 950 

𝑵𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒏𝒊)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 951 

 (4) 952 

waarin: 953 

Nx is percentage duurzaam geproduceerd hernieuwbaar inputmateriaal van een totaal 954 
(deel)object; 955 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 956 

mni is massapercentage aan primaire, duurzaam geproduceerde hernieuwbare inputmaterialen in 957 
een (deel)object. 958 

8.2.2 Bepalingswijze indicator 1.2 en subindicatoren 959 

Hoeveelheid gebruikt secundair inputmateriaal (indicator 1.2) 960 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt secundair inputmateriaal met de volgende formule: 961 

𝑆𝑥 =  
∑ (𝑚𝑖 ∗ 𝑚𝑠𝑖)𝑖

∑ 𝑚𝑖𝑖
 962 

 (5) 963 

waarin: 964 
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Sx is percentage secundair inputmateriaal van een totaal (deel)object; 965 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 966 

msi is percentage secundair inputmateriaal van een totaal (deel)object. 967 

Hoeveelheid gebruikt primair inputmateriaal dat hernieuwbaar is en niet-duurzaam is 968 
geproduceerd (indicator 1.1.2b) 969 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt primair inputmateriaal dat hernieuwbaar is en niet-duurzaam is 970 
geproduceerd met de volgende formule: 971 

𝑉𝑁𝑥 =  
∑ (𝑚𝑖 ∗ (𝑚𝑣𝑖 − 𝑚𝑛𝑖))𝑖

∑ 𝑚𝑖𝑖
 972 

 (6) 973 

waarin: 974 

VNx is percentage niet-hernieuwbaar of niet-duurzaam geproduceerd hernieuwbaar 975 
inputmateriaal van een totaal (deel)object; 976 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 977 

mvi is massapercentage aan duurzaam geproduceerde hernieuwbare inputmaterialen in een 978 
(deel)object; 979 

mni is massapercentage aan duurzaam geproduceerde hernieuwbare inputmaterialen in een 980 
(deel)object. 981 

Hoeveelheid gebruikt secundair inputmateriaal uit hergebruik (indicator 1.2.1) 982 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt secundair inputmateriaal uit hergebruik met de volgende formule: 983 

𝑯𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒔,𝒉𝒊)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 984 

 (7) 985 

waarin: 986 

Hx is percentage hergebruikt inputmateriaal van een totaal (deel)object; 987 

ms,hi is massapercentage aan hergebruikte inputmaterialen in een (deel)object; 988 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg. 989 

Hoeveelheid gebruikt secundair inputmateriaal uit recycling (indicator 1.2.2) 990 

Bepaal de hoeveelheid gebruikt secundair inputmateriaal uit recycling met de volgende formule: 991 

𝑹𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒔,𝒓𝒊)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 992 

 (8) 993 
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waarin: 994 

Rx is percentage gerecycled inputmateriaal van een totaal (deel)object; 995 

ms,ri is massapercentage aan gerecyclede inputmaterialen in een (deel)object; 996 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg. 997 

8.2.3 Bepalingswijze indicator 1.3 998 

8.2.4 Bepalingswijze indicator 1.4 en subindicatoren 999 

Hoeveelheid gebruikte socio-economisch schaarse grondstoffen (indicator 1.4.1) 1000 

Bepaal de hoeveelheid gebruikte socio-economisch schaarse grondstoffen met de volgende formule: 1001 

𝑲𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒌)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 1002 

 (9) 1003 

waarin: 1004 

Kx is percentage socio-economisch schaarse grondstoffen van een totaal (deel)object; 1005 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 1006 

mk is massa aan socio-economisch schaarse grondstoffen in een (deel)object. 1007 

Hoeveelheid gebruikte socio-economisch niet-schaarse grondstoffen (indicator 1.4.2) 1008 

Bepaal de hoeveelheid gebruikte socio-economisch niet-schaarse grondstoffen met de volgende 1009 
formule: 1010 

𝑵𝑲𝒙 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒏𝒌)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 1011 

 (10) 1012 

waarin: 1013 

NKx is percentage socio-economisch niet-schaarse grondstoffen van een totaal (deel)object; 1014 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 1015 

mnk is massa aan socio-economisch niet-schaarse grondstoffen in een (deel)object. 1016 

8.2.5 Bepalingswijze indicator 2 en deelindicatoren 1017 

Hoeveelheid outputmateriaal naar hergebruik (indicator 2.1) 1018 

Bepaal de hoeveelheid outputmateriaal naar hergebruik met de volgende formule: 1019 
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𝑯𝒈 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒉𝒆)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 1020 

 (11) 1021 

waarin: 1022 

Hg is percentage realistisch hergebruik van een (deel)object; 1023 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 1024 

mhe is massapercentage waarvoor hergebruik van een samengesteld object het meest realistisch 1025 
is. 1026 

Hoeveelheid outputmateriaal voor recycling (indicator 2.2) 1027 

Bepaal de hoeveelheid outputmateriaal voor recycling met de volgende formule: 1028 

𝑹𝒆 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒓𝒆)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 1029 

 (12) 1030 

waarin: 1031 

Re is percentage realistische recycling van een (deel)object; 1032 

mi is massa van een (deel)object (i), in kg; 1033 

mre is massapercentage waarvoor recycling het meest realistisch is. 1034 

8.2.6 Bepalingswijze indicator 3 en deelindicatoren 1035 

Hoeveelheid outputmateriaal naar energiewinning (indicator 3.1) 1036 

Bepaal de hoeveelheid materiaal naar energiewinning met de volgende formule: 1037 

𝑹𝒆𝒘 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒆𝒘)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 1038 

 (13) 1039 

waarin: 1040 

Rew is percentage materiaal naar energiewinning van een (deel)object; 1041 

mi is massa van een gedemonteerd (deel)object (i), in kg; 1042 

mew is massapercentage waarvoor energiewinning de meest realistische einde-1043 
levenscyclusbehandeling is. 1044 

Hoeveelheid materiaal naar stort (indicator 3.2) 1045 

Bepaal de hoeveelheid materiaal naar stort met de volgende formule: 1046 
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𝑹𝒔𝒕 =  
∑ (𝒎𝒊 ∗ 𝒎𝒔𝒕)𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊
 1047 

 (14) 1048 

waarin: 1049 

Rst is percentage materiaal naar stort van een (deel)object; 1050 

mi is massa van een gedemonteerd (deel)object (i), in kg; 1051 

mst is massapercentage waarvoor stort de meest realistisch einde-levenscyclusbehandeling is. 1052 

8.3 Bepalingswijze indicator voor het beschermen van milieu (indicator 4) 1053 

Bereken de hoeveelheid milieu-impact met de milieu-impactcategorieën uit de bepalingsmethode van 1054 
de Stichting NMD. Gebruik de bepalingsmethode om tot een gewogen eenpuntsscore te komen.  1055 

8.4 Bepalingswijze indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde 1056 

(indicatoren 5 en 6) 1057 

8.4.1 Bepalingswijze voor indicator 5 1058 

Bepaal de scores voor deelindicatoren van hoofdindicator 5 volgens 7.4.1. Bepaal de hoeveelheid 1059 
functioneel-technische waarde per element of bouwproduct aan het einde van de levenscyclus met de 1060 
volgende formule: 1061 

𝑾𝒇𝒕 =
𝑲𝒇 + 𝑲𝒕 + 𝑫 + 𝑨

𝟒
 1062 

 (15) 1063 

waarin: 1064 

Wft is functioneel-technische waarde; 1065 

Kf is functionele kwaliteit; 1066 

Kt is technische kwaliteit; 1067 

D is degradatie; 1068 

A is adaptief vermogen. 1069 

Druk Wft uit in een van de volgende drie scores: 1070 

— < 0,5: minimale functioneel-technische waarde; 1071 

— 0,5 - 0,8: functioneel-technische waarde na transformatie; 1072 

— > 0,8: veel functioneel-technische waarde. 1073 
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8.4.2 Bepalingswijze voor indicator 6 1074 

Bepaal de hoeveelheid economische waarde aan het einde van de levenscyclus per element of 1075 
bouwproduct met de volgende formule: 1076 

𝑾𝒆 = 𝑾𝒔 + 𝑾𝒑 − 𝑲𝒅 − 𝑲𝒕𝒑 − 𝑲𝒂 − 𝑲𝒕𝒇 1077 

 (16) 1078 

waarin: 1079 

We is economische waarde in euro’s; 1080 

Wp is product-/restwaarde in euro’s; 1081 

Ws is schroot-/grondstofwaarde in euro’s; 1082 

Kd is demontagekosten in euro’s; 1083 

Ktp is transportkosten in euro’s; 1084 

Ka is afvalverwerkingskosten in euro’s; 1085 

Ktf is transformatiekosten 1086 

9 Presentatie resultaten 1087 

Voor de presentatie van de resultaten gelden de volgende eisen: 1088 

— Geef aan op welk (deel)object de meetresultaten van toepassing zijn en wat de functionele eenheid 1089 
is van dit (deel)object. 1090 

— Geef het totaalgewicht van het (deel)object aan. 1091 

— Geef aan in welke levenscyclusfase de circulariteit van het (deel)object is gemeten. 1092 

— Geef weer met welke levensduur voor het (deel)object is gerekend. Doe dit ook voor 1093 
bouwproducten en elementen in het (deel)object. Geef aan als afgeweken is van 1094 
referentielevensduur in de bepalingsmethode van de Stichting NMD en geef de onderbouwing 1095 
daarvan weer.  1096 

— Geef aan met welke scenario’s voor productieafval, onderhoud, vervanging en reparatie is gerekend 1097 
en hoe die zijn onderbouwd. Geef aan voor welke onderdelen onderhoud, reparatie en vervanging 1098 
is meegenomen. Geef aan als afgeweken is van de forfaitaire waarden voor productieafval uit de 1099 
bepalingsmethode van de Stichting NMD. 1100 

— Geef voor alle bouwproducten en elementen in een (deel)object aan met welke 1101 
eindelevenscyclusbehandeling is gerekend en hoe dat is onderbouwd. Geef aan als afgeweken is van 1102 
de forfaitaire waarden uit de bepalingsmethode van de Stichting NMD. 1103 

— Geef de scores op hoofdindicatoren 1 t/m 6 en hun deelindicatoren en subindicatoren weer.  1104 

— Geef voor indicatoren 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2a, 1.1.2b, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 2.1, 2.2, 3.1 en 1105 
3.2 zowel het percentage van het geheel als absolute kilo’s weer. 1106 
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— Geef voor indicatoren 5 en 6 de scores per element of bouwproduct weer.  1107 

— Geef bij alle data aan:  1108 

— wat de bron is; 1109 

— welk detailniveau de data hebben.  1110 

— Geef aan welke keuzes zijn gemaakt bij het classificeren van materialen en waarom.   1111 
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Bijlage A 1112 

(informatief) 1113 

 1114 

Aandachtspunten voor de normcommissie Circulair bouwen 1115 

Het actieteam wil met deze leidraad de Nederlandse normcommissie Circulair bouwen (353088) 1116 
ondersteunen. De kernmeetmethode die deze leidraad beschrijft, is echter nog niet volledig. Deze 1117 
bijlage geeft een overzicht van thema’s die het actieteam niet heeft kunnen afronden. Deze thema’s zijn 1118 
aandachtspunten voor de normcommissie als zij besluit (delen van) de kernmeetmethode over te 1119 
nemen.  1120 

A.1 Samengevoegde totaalscore 1121 

De kernmeetmethode resulteert in een lijst met scores. Die scores worden nog niet gewogen en 1122 
samengevoegd (geaggregeerd) tot een totaalscore (eenpuntsscore). De kernmeetmethode laat dus 1123 
open wat het relatieve belang van de verschillende indicatoren is.  1124 

Het actieteam heeft twee redenen om af te zien van een samengevoegde totaalscore. Ten eerste zijn 1125 
opvattingen over circulariteit nog onvoldoende uitgekristalliseerd om indicatoren te wegen. Ten 1126 
tweede beperkt een samengevoegde totaalscore de mogelijkheden om als bouwsector te leren.  1127 

In de sector is wel behoefte aan een samengevoegde totaalscore. Zo’n score is makkelijker te 1128 
interpreteren en maakt het makkelijker om verschillende (deel)objecten en alternatieve oplossingen 1129 
te vergelijken. Het actieteam adviseert daarom om die te ontwikkelen.  1130 

A.2 Systeemgrenzen 1131 

De kernmeetmethode kent verschillende systeemgrenzen (7.1.1). Bij een deel van de indicatoren 1132 
vallen hulpmaterialen binnen de systeemgrens, bij een deel van de indicatoren erbuiten. Daardoor 1133 
heeft de kernmeetmethode ook voor een deel een andere systeemgrens dan de veelgebruikte 1134 
bepalingsmethode van de Stichting NMD. Idealiter kent de kernmeetmethode zelf één systeemgrens en 1135 
zijn systeemgrenzen tussen de twee methoden geharmoniseerd.  1136 

A.3 Levensduur 1137 

Op dit moment moet de gebruiker van de kernmeetmethode de referentielevensduur aanhouden (zie 1138 
5.2). Er is behoefte aan een methode om beargumenteerd af te wijken van de referentielevensduur 1139 
voor nieuwe elementen, bouwproducten, materialen en grondstoffen. De criteria op grond waarvan 1140 
mag worden afgeweken, moeten nog worden ontwikkeld. Mogelijk bruikbare bronnen hiervoor zijn: 1141 

— Technische levensduur van gebouwcomponenten [13] voor elementen, bouwproducten, materialen 1142 
en grondstoffen als zelfstandig (deel)object; 1143 

— BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0. MAT 05 Robuustheid van bouwmaterialen [14] voor 1144 
elementen, bouwproducten, materialen en grondstoffen als onderdeel van een (deel)object. 1145 

— Levensduren in TOTEM [15] 1146 

— NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving voor bestaande bouw 1147 

— Nutzungsdauer von Bauteilen [16] 1148 



Leidraad Meten van circulariteit 

47 

Mogelijk bieden ook garantie van fabrikanten en genormeerde laboratoriumtesten 1149 
aanknopingspunten om beargumenteerd af te wijken van de referentielevensduur.  1150 

A.4 Rendementen veelgebruikte bouwmaterialen 1151 

De scenario’s voor eindelevenscyclusbehandeling (5.4) bepalen welke onderdelen van een 1152 
(deel)object meetellen als behoud (hergebruik of recycling) en verlies (energiewinning of stort) voor 1153 
de volgende cyclus. Op dit moment is de aanname dat een onderdeel van een (deel)object voor 1154 
honderd procent behouden blijft of verloren gaat.  1155 

In de praktijk blijven stromen die worden gerecycled, echter meestal voor minder dan honderd 1156 
procent behouden. Daarom is er behoefte aan een methode om rendementen te bepalen van stromen 1157 
die aan het einde van de levenscyclus worden gerecycled. Dit kan bijvoorbeeld met een lijst met 1158 
forfaitaire waarden voor veelvoorkomende materialen, zoals staal, hout en beton, waarbij onderscheid 1159 
wordt gemaakt voor het type toepassing en het type ‘verliesmechanisme’ (zie bijlage D). Voorbeelden 1160 
van verliesmechanismen zijn aantasting in lucht een aantasting in water.  1161 

De rendementen moeten vervolgens de scores op indicatoren voor het beschermen voor 1162 
materiaalvoorraden beïnvloeden (indicatoren 2 en 3).  1163 

A.5 Indicator voor fysieke schaarste 1164 

De indicator voor fysieke schaarse (zie 6.2.3) moet nog verder worden ontwikkeld. Het actieteam ziet 1165 
de ADP-methode als een goed instrument om fysieke schaarste te meten De ADP-methode is een van 1166 
de milieu-impactcategorieën van de bepalingsmethode van de Stichting NMD. Deze is al onderdeel van 1167 
de indicatoren voor behoud van milieu (indicator 4.11). De ADP-methode leidt echter tot een waarde 1168 
voor een heel (deel)object die wordt uitgedrukt in kg Sb-eq. In de kernmeetmethode is er een ‘label’ 1169 
waarmee stromen kunnen worden geclassificeerd als fysiek schaars en fysiek niet-schaars. Op welke 1170 
manier de ADP-methode hiervoor kan worden gebruikt, moet verder worden onderzocht. 1171 

A.6 Afstemming met de bepalingsmethode van de Stichting NMD 1172 

De bepalingsmethode van de Stichting NMD bevat, net als de kernmeetmethode, een verzameling 1173 
indicatoren voor materiaalvoorraden. Deze indicatoren lijken op die uit de kernmeetmethode, maar 1174 
komen niet overeen (zie bijlage C.1). Idealiter worden beide verzamelingen indicatoren 1175 
geharmoniseerd. Het begrip ‘hernieuwbaarheid’ is daarbij een specifiek een aandachtspunt.  1176 

OPMERKING De indicatoren voor materiaalvoorraden worden in de bepalingsmethode van de Stichting 1177 
NMD ook wel ‘parameters’ genoemd.  1178 

A.7 Eindelevenscyclusbehandeling biotische grondstoffen 1179 

Het actieteam heeft geen consensus bereikt over hoe om te gaan met de eindelevenscyclusbehandeling 1180 
van biotische grondstoffen (zie bijlage E). Er is een voorstel gedaan om biotische grondstoffen die 1181 
verloren gaan, voor de volgende cyclus niet te classificeren als ‘verlies’, maar als ‘recovery’. 1182 
Voorstanders hiervan stellen dat de faseverandering (van vast naar gasvormig) van biotische 1183 
materialen een natuurlijk onderdeel is van de biologische kringloop. Tegenstanders hiervan stellen dat 1184 
elk type verlies in een circulaire economie moet worden voorkomen. Het actieteam raadt aan om dit 1185 
onderwerp verder uit te werken.  1186 
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A.8 Indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde 1187 

De indicatoren voor het beschermen van bestaande waarde zijn nog niet geheel ontwikkeld. Het 1188 
actieteam raadt aan om deze indicatoren verder te ontwikkelen en te toetsen in de praktijk.  1189 

A.9 Building Circularity Index (BCI) 1190 

De Building Circularity Index (BCI) is net als de kernmeetmethode een rekenmethode om de 1191 
circulariteit van een (deel)object te bepalen. Twee onderdelen van de BCI-methode zijn mogelijk 1192 
bruikbaar om de kernmeetmethode verder te ontwikkelen. Dit zijn: 1193 

— De BCI-methode leidt tot een samengevoegde totaalscore waarin zowel indicatoren voor het 1194 
beschermen van materiaalvoorraden als indicatoren voor het beschermen van milieu onderdeel 1195 
zijn. 1196 

— In de BCI-methode is de mate van losmaakbaarheid gekwantificeerd in een indicator 1197 
(losmaakbaarheidsindex).  1198 

Een recent gepubliceerd white paper [17] licht de BCI-methode verder toe.   1199 
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Bijlage B 1200 

(informatief) 1201 

 1202 

Ervaringen en adviezen uit pilotprojecten 1203 

In 2020-2021 is de kernmeetmethode getest in pilotprojecten. Eind 2021 heeft het actieteam 1204 
ervaringen en adviezen uit deze pilotprojecten verzameld. Deze bijlage beschrijft die ervaringen en 1205 
adviezen.  1206 

Voor gebruikers van de kernmeetmethode bevat de bijlage aandachtspunten waarmee ze de 1207 
kernmeetmethode sneller en efficiënter kunnen gebruiken. Voor de normcommissie geeft de bijlage 1208 
een beeld van de status en de gebruiksvriendelijkheid van de kernmeetmethode. Daarmee is deze 1209 
bijlage voor de normcommissie een aanvulling op bijlage A. 1210 

B.1 Ervaringen en adviezen 1211 

De pilotprojecten hebben de volgende ervaringen en adviezen over de kernmeetmethode opgeleverd: 1212 

— Om de kernmeetmethode te gebruiken is kennis van circulariteit nodig. De gebruiker van de 1213 
kernmeetmethode moet dat vooraf weten. Een kennisdocument over LCA’s en de 1214 
bepalingsmethode van de Stichting NMD zou de kernmeetmethode toegankelijker kunnen maken.  1215 

— De kernmeetmethode is complex en het kost tijd om deze te doorgronden, ook voor mensen met 1216 
kennis van circulariteit. Het advies is om eerst te kijken naar elk onderdeel apart en niet direct de 1217 
methode als geheel te willen doorgronden.  1218 

— Er is behoefte aan een gestructureerd plan van aanpak om de kernmeetmethode te gebruiken. Dit 1219 
kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een stappenplan of een (digitale) beslisboom. Zonder coach 1220 
of regisseur is de methode nu moeilijk te gebruiken.  1221 

— Er is behoefte aan meer praktische instrumenten (tools) voor de kernmeetmethode. Die zouden de 1222 
gebruiker kunnen helpen om snel circulariteitsgegevens over een project te genereren. Bij de tools 1223 
die wel beschikbaar zijn (zoals MPG-tools en Madaster), is onduidelijk hoe deze onderling zijn 1224 
gekoppeld en hoe deze zijn gekoppeld aan de kernmeetmethode.  1225 

— Het is lastig om alle benodigde data voor de kernmeetmethode te verzamelen. Er is grote behoefte 1226 
aan een onafhankelijke, nationale database met gevalideerde circulariteitsdata van leveranciers 1227 
over elementen en bouwproducten. De beschikbaarheid van data is geen onderdeel van de 1228 
kernmeetmethode, maar zonder database is de kernmeetmethode praktisch niet bruikbaar. Ook 1229 
materialenpaspoorten kunnen helpen om data voor de kernmeetmethode beschikbaar te maken. 1230 
Tot slot hebben gebruikers van de kernmeetmethode behoefte aan een sjabloon voor datacollectie.  1231 

— Het is lastig om de uitkomsten van de kernmeetmethode te interpreteren. Om die reden is er 1232 
behoefte aan een benchmark waarmee scores kunnen worden vergeleken. Deze zou beslissers 1233 
helpen om onderbouwd keuzes te maken. 1234 

— De kernmeetmethode stelt geen prioriteiten, terwijl daar wel behoefte aan is. Tegelijk wordt 1235 
aangegeven dat prioritering per project verschilt.  1236 

— De kernmeetmethode is toepasbaar op bestaande bouw. De methode is bijvoorbeeld toegepast op 1237 
een bestaand gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wel moet er een oplossing worden 1238 
gevonden om de scores op indicatoren voor behoud van milieu te bepalen voor oudere installaties.  1239 



Leidraad Meten van circulariteit 

50 

— Hoe meer circulair een ontwerp is, hoe makkelijker de kernmeetmethode te gebruiken is. 1240 

— In projectteams en bij opdrachtgevers is niet altijd voldoende draagvlak om circulair te bouwen en 1241 
circulariteit te meten.  1242 

— Als mensen de kernmeetmethode begrijpen, zijn zij er meestal enthousiast over. Gebruikers 1243 
ervaren het meten van circulariteit met de kernmeetmethode als complex maar waardevol.  1244 

B.2 Methode 1245 

De ervaringen en aanbevelingen zijn verzameld in gesprekken met coaches van pilotprojecten. De 1246 
coaches begeleidden deze projecten in 2021. In twee sessies is online met drie van de coaches 1247 
gesproken. Ook zijn documenten van de coaches bestudeerd.  1248 
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Bijlage C 1249 

(informatief) 1250 

 1251 

Relatie kernmeetmethode tot andere methoden 1252 

Veel nieuwe gebruikers van de kernmeetmethode zijn bekend met andere methoden voor het meten 1253 
van circulariteit of duurzaamheid. Deze bijlage verduidelijkt hoe de kernmeetmethode zich tot deze 1254 
methoden verhoudt. Dit helpt om de verschillen tussen de methoden te begrijpen en daarmee de 1255 
kernmeetmethode te begrijpen.  1256 

Voor de normcommissie zijn vooral de verschillen met de bepalingsmethode van de Stichting NMD van 1257 
belang, omdat op dit thema harmonisatie wenselijk is (zie A.2 en A.6). 1258 

C.1 Bepalingsmethode van de stichting NMD 1259 

De bepalingsmethode van de stichting NMD is een veelgebruikte manier om uitspraken te doen over 1260 
de milieuprestatie van een (deel)object. De bepalingsmethode is een milieugerichte LCA-methode. 1261 
Meestal wordt de bepalingsmethode gebruikt voor een MPG-berekening (B&U) of MKI-berekening 1262 
(GWW).  1263 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de bepalingsmethode en de kernmeetmethode. Overeenkomsten 1264 
zijn onder meer: 1265 

— het toepassingsgebied; 1266 

— een analyse van alle levenscyclusfasen; 1267 

— een analyse op basis van een MFA die leidt tot een materiaalbalans.  1268 

Een verschil is dat de kernmeetmethode impact meet op de drie doelen voor circulair bouwen: 1269 
materiaalvoorraden beschermen, milieu beschermen en bestaande waarde beschermen. De 1270 
bepalingsmethode meet voornamelijk milieu-impact, beperkt impact op materiaalvoorraden en geen 1271 
impact op bestaande waarde. De kernmeetmethode heeft de milieu-impactcategorieën uit de 1272 
bepalingsmethode integraal overgenomen om milieu impact te meten.  1273 

De bepalingsmethode bevat ook indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden. Dit 1274 
worden er komende jaren meer. Op dit moment zijn de indicatoren voor het beschermen van 1275 
materiaalvoorraden van de bepalingsmethode echter minder uitgebreid dan die van de 1276 
kernmeetmethode. 1277 

Tabel B.1 toont de verschillen tussen de indicatoren van de bepalingsmethode en van de 1278 
kernmeetmethode op het vlak het beschermen van materiaalvoorraden. 1279 

Tabel B.1 — Verschillen tussen indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden 1280 
tussen de bepalingsmethode van de Stichting NMD en de kernmeetmethode  1281 

Bepalingsmethode van de Stichting NMD Kernmeetmethode van Platform CB´23 

Milieu-impact secundair materiaal (hergebruik 
en recycling) in inputstromen 

- 
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Milieu-impact van hergebruik in outputstromen - 

Percentage secundair materiaal (hergebruik en 
recycling samengenomen) in inputstromen 

Percentage secundair materiaal (hergebruik en 
recycling apart) in inputstromen 

Circulaire efficiëntie - 

Hoeveelheden per afvalstroom (gevaarlijk afval, 
niet-gevaarlijk afval, radioactief afval) 

Geen onderscheid tussen vormen van afval 

Hernieuwbaarheid wordt binnenkort 
opgenomen  

Hernieuwbaarheid is onderdeel van de methode, 
inclusief het onderscheid tussen duurzaam 
geproduceerd en niet-duurzaam geproduceerd 
hernieuwbaar inputmateriaal  

ADP als milieu-impactcategorie  ADP als milieu-impactcategorie en als maat voor 
fysieke schaarste (indicator voor het 
beschermen van materiaalvoorraden) 

- Socio-economische schaars materiaal 

Outputstromen onderverdeeld in hergebruik, 
recycling en energie 

Outputstromen onderverdeeld in hergebruik, 
recycling, energie en stort 

 1282 

Hernieuwbaarheid wordt in 2022 onderdeel van de bepalingsmethode van de Stichting NMD. Het 1283 
actieteam beveelt de normcommissie aan de twee methoden op dit onderwerp te harmoniseren (zie 1284 
A.6).  1285 

Aandachtspunt hierbij is het verschil tussen het achtergrondproces en het voorgrondproces. Gegevens 1286 
over hernieuwbaarheid in het achtergrondproces zijn op dit moment niet te achterhalen. Het 1287 
actieteam raadt daarom aan om het achtergrondproces voor hernieuwbaarheid buiten de 1288 
systeemgrens te laten vallen. Het actieteam raadt ook aan om dit voor andere indicatoren voor het 1289 
beschermen van materiaalvoorraden te doen, om tot een consistente systeemgrens te komen.  1290 

Zoals al aangegeven in 7.1.1 en A.2 is de systeemgrens sowieso een aandachtspunt bij het 1291 
harmoniseren van de bepalingsmethode en de kernmeetmethode. Op dit moment kennen de twee 1292 
methoden een verschillende systeemgrens. De kernmeetmethode neemt hulpmaterialen niet mee in 1293 
de berekening, behalve voor onderdelen die zijn overgenomen van de bepalingsmethode. Hiervoor is 1294 
gekozen omdat hulpmaterialen de berekening complexer zouden maken en minder uitlegbaar.  1295 

Zoals aangegeven in A.1 leidt de kernmeetmethode (nog) niet tot een samengevoegde totaalscore 1296 
(eenpuntsscore). De bepalingsmethode doet dat wel. Het actieteam raadt de normcommissie aan om 1297 
ook tot een samengevoegde totaalscore te komen. Er zijn echter ook argumenten om (nog) geen 1298 
samengevoegde totaalscore te geven. Het nadeel van een samengevoegde totaalscore is dat deze 1299 
weinig detailinformatie geeft en daardoor weinig inzicht biedt in hoe de totaalscore tot stand komt en 1300 
in afwegingen (trade offs) tussen indicatoren. Om die reden laat de kernmeetmethode ook 1301 
(vooralsnog) scores op alle milieu-impactcategorieën zien, waar de bepalingsmethode dat niet doet. 1302 
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C.2 MCI 1303 

De Material Circularity Indicator (MCI) is bedoeld om de mate van circulariteit te meten. De methode 1304 
is ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation, een niet-gouvernementele organisatie die zich 1305 
inzet voor een circulaire economie.  1306 

De MCI-methode neemt, net als de kernmeetmethode, materiaalstromen tijdens de levenscyclus van 1307 
een (deel)object als uitgangspunt. Er zijn ook een aantal verschillen: 1308 

— De MCI-methode geeft alleen inzicht in impact op het beschermen van materiaalvoorraden. De 1309 
kernmeetmethode doet dat ook voor het beschermen van het milieu en bestaande waarde. 1310 

— De MCI-methode neemt alleen afval uit recycling, gebruik en hergebruik mee. De kernmeetmethode 1311 
doet dit ook voor productie en dekt daarmee de gehele levenscyclus af. 1312 

— In de MCI-methode hebben hernieuwbare primaire grondstoffen (of andere grondstoffen die 1313 
minder gevoelig zijn voor uitputting) geen aparte status. De MCI-methode gaat dus uit van de 1314 
technische kringloop en neemt de biologisch kringloop niet mee. 1315 

— De MCI-methode heeft een indicator voor levensduurverlenging. Dit is in de kernmeetmethode 1316 
(nog) niet zo.  1317 

C.3 R-principes 1318 

R-principes worden veel gebruikt om over circulariteit na te denken en deze te verbeteren. Onder de 1319 
R-principes vallen bijvoorbeeld hergebruik (re-use), repareren en recycling. Het belangrijkste 1320 
onderscheid tussen de R-principes en de kernmeetmethode is dat de kernmeetmethode circulaire 1321 
impact meet. De R-principes kunnen alleen worden gebruikt om te kijken of een circulaire strategie is 1322 
gehanteerd. Uitgangspunt van de kernmeetmethode is dat deze de impact van elke circulaire strategie 1323 
kan meten, dus ook die van de R-principes. 1324 

Vaak worden de R-principes in een ladder gepresenteerd. De suggestie daarbij is dat een strategie 1325 
hoger op de ladder meer bijdraagt aan circulariteit. De circulaire impact verschilt echter per 1326 
toepassing. De kernmeetmethode kan die verschillen zichtbaar maken, de R-principes niet. 1327 

C.4 BCI-methode 1328 

[tekst volgt later] 1329 
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Bijlage D 1330 

(informatief) 1331 

 1332 

Rendementen 1333 

In A.4 is aangegeven dat er behoefte is aan een methode om rendementen te bepalen van onderdelen 1334 
waarvan recycling de eindelevenscyclusbehandeling is. Deze bijlage beschrijft hoe die methode eruit 1335 
zou kunnen zien.  1336 

Het actieteam stelt voor een lijst te maken met forfaitaire waarden voor veelvoorkomende materialen, 1337 
zoals staal, hout en beton. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt voor het type toepassing 1338 
(constructie, fundering, enz.) en het type ‘verliesmechanisme’. Tabel D.1 geeft weer hoe zo’n lijst eruit 1339 
zou kunnen zien. Daarbij moeten de daadwerkelijke percentages worden ingevuld op de plek van de 1340 
x’en. 1341 

Tabel D.1 — Voorbeeld tabel met forfaitaire verliespercentages voor veelvoorkomende 1342 
materialen 1343 

 1344 

 1345 

 Primair 
proces 

Gebruik, 
aantasting 

in lucht 

Gebruik, 
aantasting 

in water 

Selectieve 
verwijde-

ring 

Recycling 
(closed 
loop) 

Recycling 
(open 
loop) 

Totale 
rende
ment 

Staal, 
constructie 

x% x% n.v.t. x% x% n.v.t. x% 

Staal, 
constructie 
offshore 

x% n.v.t. x% x% x% n.v.t. x% 

Staal, 
fundering 

x% x% n.v.t. x% x% n.v.t. x% 

Hout, 
constructie 
(geconser-
veerd) 

x% x% n.v.t. x% n.v.t. x% x% 

Hout, 
fundering 
(geconser-
veerd) 

x% x% n.v.t. x% n.v.t. x% x% 

Beton, 
constructie 

x% x% n.v.t. x% n.v.t. x% x% 

Beton, 
fundering 

x% x% n.v.t. x% n.v.t. x% x% 

Asfalt x% x% n.v.t. x% n.v.t. x% x% 

Kunststof x% x% n.v.t. x% x% n.v.t. x% 

Overige 
metalen 

x% x% n.v.t. x% x% n.v.t. x% 
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Het primaire proces is het proces in de productie- en bouwfase. In deze fase kunnen bijvoorbeeld 1346 
verliezen optreden in de vorm van productie-afval en slijpsel. 1347 

In de gebruiksfase kunnen verliezen ontstaan door slijtage, corrosie of erosie. Het verliespercentage 1348 
zal verschillen voor gebruik in de lucht en in water. Voor beide zijn forfaitaire waarden nodig. Ook bij 1349 
een (deel)object dat niet in gebruik wordt genomen (de ‘hibernating stock’), kan verlies ontstaan. 1350 
Hiervoor zouden extra forfaitaire waarden moeten worden opgenomen. 1351 

Als een element of bouwproduct wordt verwijderd, zal een deel daarvan niet voldoen aan de eisen 1352 
voor recycling, bijvoorbeeld door vervuiling. Ook bij het verwijderen zelf kan verlies optreden, 1353 
bijvoorbeeld doordat delen worden afgeslepen of doordat delen in de verkeerder stroom 1354 
terechtkomen. Daarom wordt gesproken over ‘selectieve verwijdering’. 1355 

Voor het recylingproces zelf moet onderscheid worden gemaakt tussen closed loop en open loop. 1356 
Recycling met een closed loop betekent dat de stroom in een nieuwe cyclus gebruikt wordt op 1357 
hetzelfde functionele niveau als in de oude functie. Bij recycling met een open loop wordt de stroom in 1358 
de nieuwe cyclus gebruikt op een lager functioneel niveau: als grondstof. 1359 

Het totale rendement is een som van alle behoudspercentages voor de gehele levenscyclus. Dit is 1360 
vergelijkbaar met de end-of-life recycling rate (EOL-RR).  1361 

Het totale rendement beïnvloedt de scores op indicatoren voor het beschermen voor 1362 
materiaalvoorraden (indicatoren 2 en 3).  1363 

Om de tabel met behoudspercentages definitief te maken is onderzoek nodig op basis van ervaring, 1364 
literatuur en deskundige inschattingen. 1365 
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Bijlage E 1366 

(informatief) 1367 

 1368 

Eindelevenscyclusbehandeling biotische grondstoffen 1369 

In bijlage A.6 is aangegeven dat het actieteam de normcommissie aanraadt om het onderwerp 1370 
‘eindelevenscyclusbehandeling van biotische grondstoffen’ verder uit te werken. Deze bijlage gaat op 1371 
dat onderwerp in. 1372 

In de huidige kernmeetmethode wordt bij materialen die verloren gaan voor de volgende cyclus, geen 1373 
onderscheid gemaakt tussen biotische en abiotische grondstoffen. Begin 2022 is in het actieteam een 1374 
voorstel gedaan om dat te veranderen. Het voorstel was om abiotische grondstoffen die verloren gaan 1375 
voor de volgende cyclus, te classificeren als ‘recovery’. En om van recovery een deelindicator te maken 1376 
van hoofdindicator 2 (beschikbaar materiaal voor de volgende cyclus) in plaats van indicator 3 1377 
(verloren materiaal voor de volgende cyclus). Figuur D.1 geeft dit voorstel weer.  1378 

 1379 

Figuur D.1 — Voorstel om verbranding van  1380 

In het voorstel waren voorwaarden gedefinieerd om een grondstof als recovery te mogen classificeren. 1381 
Deze waren:  1382 

— De grondstof is van biologische oorsprong. 1383 

— De grondstof is aantoonbaar afkomstig uit een bron van duurzame productie. 1384 

— De stroom is volledig vrij van technische materialen (inclusief coatings, conserveringsmiddelen en 1385 
vulstoffen, behalve wanneer deze aantoonbaar inert zijn en niet-giftig). 1386 
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— De eindelevenscyclusbehandeling heeft een nuttige bijdrage. Er wordt waarde gewonnen, 1387 
bijvoorbeeld in de vorm van energie, warmte, grondstoffen voor chemie, voedingsstoffen of 1388 
bodemverbeteraars. 1389 

— Energieterugwinning moet geoptimaliseerd zijn en moet nuttig worden gebruikt om niet-1390 
hernieuwbare alternatieven te vervangen.  1391 

— De bijproducten van de energieterugwinning moeten zelf biologisch gunstig zijn - bijvoorbeeld als 1392 
bodemverbeteraar - en mogen niet schadelijk zijn voor de ecosystemen waarin ze worden 1393 
geïntroduceerd.  1394 

— Andere opties voor hoogwaardiger gebruik moeten aantoonbaar niet praktisch/economisch 1395 
mogelijk zijn. 1396 

Over het voorstel om een indicator voor ‘recovery’ toe te voegen is geen consensus bereikt. Er waren 1397 
ongeveer evenveel stemmen voor als tegen. 1398 

Voorstanders van het voorstel vinden dat de kernmeetmethode onvoldoende onderscheid maakt 1399 
tussen de biologische kringloop en de technische kringloop. Volgens voorstanders is het verbranden 1400 
van biotische stromen vanuit circulariteitsoogpunt minder problematisch dan het verbranden van 1401 
abiotische stromen. Biotische stromen maken altijd een overgang door van vast naar gasvormig 1402 
(faseverandering). Dit is een niet te voorkomen, natuurlijk onderdeel van de biologische kringloop, die 1403 
bovendien zorgt voor nieuwe groei van biotische materialen. In dat opzicht is er dus geen sprake van 1404 
verlies. Ook de Ellen MacArthur Foundation [7] classificeert verbranding van biotische en abiotische 1405 
materialen verschillend. 1406 

Tegenstanders van het voorstel vinden dat in een circulaire economie verlies te allen tijde moet 1407 
worden voorkomen. Zij zijn bang dat de indicator ongewenste verbranding beloont en misbruik in de 1408 
hand werkt. Tegenstanders geven aan dat verbranding ook nadelen heeft. Bij verbranding komen 1409 
bijvoorbeeld stoffen vrij (zoals stikstof, fijnstof en zwavel) die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. 1410 
Verbranding is bovendien geen randvoorwaarde voor nieuwe groei van biotische materialen. 1411 

Er was wel iets meer draagvlak om compostering in plaats van verbranding op te nemen als indicator 1412 
voor recovery. Wellicht is het mogelijk om tot consensus te komen als een andere vorm van ‘verlies’ 1413 
dan verbranding (bijvoorbeeld compostering of bioraffinage,) als uitgangspunt wordt genomen. 1414 
 1415 
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Bijlage F 1416 

(informatief) 1417 

 1418 

Voorbeeldscores behoud van functioneel-technische waarde 1419 

Bij de indicator voor het behoud van functioneel technische waarde (indicator 5) moet per element of 1420 
bouwproduct een score worden bepaald op vier deelindicatoren. Tabel F.1 geeft een voorbeeld van 1421 
hoe die scores eruit kunnen zien voor een grotendeels lineair gebouw. Nog niet voor alle onderdelen 1422 
zijn voorbeeldscores gegeven.  1423 

Tabel F.1 — Voorbeeld van scores op de indicatoren voor functioneel-technische waarde 1424 

Algemene gegevens 

(Deelobject Appartementencomplex 

Scores op de indicatoren voor functioneel-technische waarde 

Laag van 
Brand 

Onderdeel Vorm Kf Kt D A Totaal 

Structure Fundering t/m 
begane grond 

- - - - - - 

 Draagcon-
structie wand 

In het werk 
gestort beton 

1 0,5 0 0,2 Minimale 
functioneel-
technische waarde 

 Verdiepings-
vloeren 

In het werk 
gestort beton 

1 0,5 0 0,2 Minimale 
functioneel-
technische waarde 

Skin Gevel open Houten kozijnen, 
HR++-glas 

1 0 0 0,4 Minimale 
functioneel-
technische waarde 

 Gevel gesloten Houtskeletbouw 
binnenspouw, 
metselwerk 
buitenspouw 

1 0,5 0,
5 

0,4 Functioneel-
technische waarde 
na transformatie 

 Bouwkundig 
dak 

Beton, pir-isolatie, 
bitumen 

1 0,5 0 0,2 Minimale 
functioneel-
technische waarde 

 Accesoires dak Ballast, 
valbeveiliging, 
kratten/sedum 

     

Stuff Afbouw       
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 1425 

 1426 

 1427 

 1428 

 1429 

 1430 

 1431 

 1432 

In de tabel is: 1433 

— Kf: functionele kwaliteit’ 1434 

— Kt: technische kwaliteit; 1435 

— D: degradatie; 1436 

— A: adaptief vermogen. 1437 

Voor een volledig circulair gebouw is de score op alle onderdelen ‘1’. Voor de structuur en de gevel 1438 
worden dan bijvoorbeeld Clt gebruikt, en voor het bouwkundig dak Clt, circulair bitumen en 1439 
houtvezelisolatie. 1440 

 Vaste 
inrichting 

      

Services Energiecon-
versie-
installatie 

      

 Verlichting       

 Ventilatie       

Diversen Gebouwaccess
oires 
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