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Resultaten

• Komt het taartdiagram nog terug in het resultatenscherm van 

GPR Materiaal? 

Ja, er komt een gelijksoortige weergave terug in GPR 

Materiaal.

• De PDF uitdraai heeft erg veel pagina’s, kan dat minder?

Kijk zelf of jou PDF printer een instelling heeft om te 

verkleinen. Daarnaast is W/E aan het bekijken hoe het komt 

dat het bestand zo groot is en zal daar acties op nemen. W/E 

neemt dit mee in haar updates in 2021. 



Gebruik
• Waarom kan men met verschillende inlogs niet meer werken 

aan alle berekeningen binnen 1 licentie?

Op dit moment is dit de meest veilige manier van werken. 

W/E is zich bewust van de wens, en gaat dit in 2021 

ontwikkelen. 

• Wordt een Materialenpaspoort mogelijk vanuit de MPG?

W/E is in gesprek met Madaster om vanuit de MPG een 

materiaalpaspoort te maken. Andersom is al wel mogelijk 

voor 2.3, aan 3.0 wordt nu gewerkt.

• Het zou handig zijn dat de NL-Sfb coderingen tekstueel 

zichtbaar worden.

Neemt W/E mee in haar updates.



Gebruik
• De volledigheids-controle hoeft niet aan voldaan worden, vóór 

het voltooien van een berekening?

Bij tussentijds opslaan, hoeft dat inderdaad niet. 

Helaas is de database nog niet volledig gevuld en is het op 

sommige elementen ook nog niet mogelijk om compleet te 

worden. Dit ligt bij St. NMD en wordt aan gewerkt.

• Op welk detail niveau moeten zaken ingevoerd worden?

Afhankelijk van wel product je kiest, het kan zijn dat het 

gekozen totaalproduct alle elementen al afdekt. Soms kan 

het zijn dat er bij lossen producten bijv. kiesdichting los 

toegevoegd moet worden. Maar ook hierbij moet vermeld 

worden dat nog niet alle producten in de database zitten.



Database
• Er missen producten in de MPG, hoe kan dat?

Dit ligt deels bij de producenten/leveranciers. Het is aan hen 

om bij de St. NMD data aan te leveren. Er wordt nu wel hard 

gewerkt om categorie 3 producten toe te voegen aan de 

database (Ongetoetste producten). Ook de installatie-

branche is bezig met een inhaalslag. Meldt dat wat je mist bij 

de St. NMD en bij W/E.

Updates van de database gaan vanaf heden vaker 

voorkomen, men hoeft dus niet meer – soms tot een jaar -te 

wachten tot hun product zichtbaar is. 

NB. Indienen van bouwaanvraag moet met de NMD database 

versie van die dag.



Database

• Waarom kan er bij draagconstructie niet voor dragende 

binnenwanden bijv. kalkzandsteen, beton, poriso gekozen 

worden?

Bij de herstructurering zijn kaarten in het NLsfb systeem 

gehangen (door Stichting NMD). Dit moet bij de NMD zelf 

opgelost worden. De komende perioden zullen kaarten over 

de elementen waar ze bij horen gekopieerd worden. Op het 

moment staan dragende beton en kalkzandsteen onder de 

binnenmuren. 



Database

• Waarom staan sommige zaken niet op de plek waar je ze 

verwacht?

Database is helaas niet compleet en de rangschikking niet 

altijd correct. W/E moet zich houden aan de opzet die is 

aangeleverd door St. NMD. Zit een bepaald element niet op 

de juiste plek waar je hem zou verwachten? Geef dat door 

aan st. NMD en aan W/E.

• Waarom zijn de database in GPR Materiaal en GPR Gebouw 4.3.1 

niet gelijk?

Het zijn 2 verschillende methodes, die niet vergelijkbaar zijn. 



Database

• Hoe kan een product opgenomen worden in de NMD/ MPG?

Dat gaat via de St. NMD. Hiervoor is het aanleveren van een 

LCA nodig. Dit kan via de producent/leverancier of via de 

branche organisatie.

• Kan men meer toelichting toevoegen? Bijvoorbeeld bij 

vloerverwarming. 

De toelichting bij de producten komt vanuit de NMD zelf. 

Hier hebben wij geen invloed op, we kunnen onze eigen 

toelichting niet toevoegen. Dit soort vragen en opmerkingen 

kunnen gemaild worden naar: info@milieudatabase.nl



PV
• PV heeft een hele hoge milieubelasting in de MPG. Hoe kan dat?

Dit zijn ongetoetste producten (categorie 3), waardoor er een 

opslag van 30% wordt toegekend. Begin 2021 worden deze 
producten opnieuw onder de loep gebracht. Belangrijk is ook, dat 
leveranciers/producenten hun LCA’s gaan aanleveren bij St. NMD. 
Inmiddels heeft JA Solar dat wel gedaan, als enige producent. 

• Is het aandeel van de installaties (MPG) niet groot omdat dit 

veelal wordt gebaseerd op het GBO en ongetoetste producten?

Veelal zit hem dit in PV en inderdaad in niet-getoetste producten 

met een opslag van 30% .W/E geeft aan dat er in de nabije 
toekomst wel betere getoetste productkaarten komen, zoals ook 
voor bekabeling en opslag voor PV, zoals benodigd voor Ja-Solar.



PV
• Van één type PV-paneel (JA solar) is er op dit moment een 

getoetst productkaart opgenomen in de NMD 3.0. Mag deze als 

gelijkwaardigheid worden geselecteerd, als er bijv. een ander 

type PV-paneel wordt toegepast met een andere Wp van een 

ander fabrikant? Dit in plaats van de ongetoetste / forfaitaire 

PV-panelen als ongetoetste producten.

Het gaat in de MPG om het aantal PV panelen, niet om het 

rendement van de panelen. 

Wanneer een product ontbreekt moet je goed onderbouwd 

gebruikmaken van een gelijkwaardig product en hierbij evt. 

verschalen.



PV

• Hebben de accu's grote gevolgen voor de MPG score?

Accu’s kunnen nu nog niet ingevoerd worden in de MPG, 

maar dit gaat zeker gevolgen hebben voor de MPG.


