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Kiwa certificaat – MPG  
 

 

 
Vaststellen van de milieuprestatie van gebouwen  
 
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een grenswaarde 
voor de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG) 
opgenomen in het Bouwbesluit. Het ontbreken van een correcte 
milieuprestatieberekening of het overschrijden van de 
grenswaarde zal de afgifte van een omgevingsvergunning in de 
weg staan. De BRL K11005 moet borgen dat de MPG-berekening 
aan de door het bevoegd gezag gestelde kwaliteitseisen voldoet. 

 
 
De bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken die ontwikkeld is om de materiaal- 
gebonden milieuprestatie van gebouwen eenduidig en controleerbaar te berekenen is hierbij leidend. 
 
Met het Kiwa Certificaat-MPG tonen organisaties aan dat zij voldoen aan de eisen gesteld in deze BRL en de 
bepalingsmethode. 
 

Voor wie? 
Deze beoordelingsrichtlijn is speciaal bedoeld voor organisaties en personen die MPG berekeningen uitvoeren 
voor gebouwen met gebruikmaking van rekeninstrumenten zoals DuboCalc, GreenCalc, GPR, Breeam etc.. 
Bouwkundigen, bestekschrijvers, opstellers van EPG’s, kwaliteitborgers en toezichthouders in de bouw, 
aannemers etc.. 
 

Wanneer is het nodig?  
Feitelijk is al vanaf 1 januari 2013 het voorschrift milieuprestatie in de afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 
van toepassing. Voor bouwwerken die onder dit artikel vallen dient de aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor het bouwen vergezeld te gaan van een milieuprestatieberekening overeenstemmend met de 
‘Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’. 
 

Processtappen  
1. De belanghebbende partij dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa. 
2. Kiwa stuurt de aanvrager een vrijblijvende offerte. 
3. De aanvrager zorgt dat hij alle vereiste gegevens en zijn interne kwaliteitssysteem op orde heeft. 
4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op de vestiging van de aanvrager. 
5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport. 
6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11005 verstrekt. 
7. Vervolgens wordt 1 keer per jaar een audit uitgevoerd op de vestiging van de certificaathouder. 

 

Over Kiwa  
Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, 
medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen wij door klanten terzijde te staan bij 
certificeringstrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, advies, research en onze 
technologische kennis. In een veelvoud van marktsectoren, al meer dan 65 jaar. 

 


