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WAT LEVERT SGS INTRON?

 • SGS INTRON ondersteunt 
producenten met het opstellen 
van de EPD door een levenscyclus 
analyse (LCA) uit te voeren op 
het bouwproduct. We doen dit 
door samen met de producent 
alle benodigde data uit eigen 
processen en data bij leveranciers 
te verwerven en te analyseren. 
Vervolgens berekenen we de 
milieuprofielen en voeren we 
de vereiste zwaartepunten- en 
gevoeligheidsanalyses uit.

 • De werkwijze en de resultaten 
rapporteren we in de vorm van 
het EPD en een bijbehorend 
methodologierapport. Dit levert 
naast de benodigde EPD ook 
inzicht in de zwaartepunten van de 
milieubelasting van bouwproducten. 
Dit is waardevolle informatie 
voor het verbeteren van de 
milieuprestaties van uw product / 
organisatie.

 • SGS INTRON kan voor producenten 
of federaties stand alone of 
webbased tools maken die het voor 
de producent mogelijk maken om 
de duurzaamheidprestaties van de 
diverse producten zelf te berekenen. 
Hierdoor kunnen de kosten per 
EPD aanzienlijk worden verlaagd. 
Een dergelijke tool kan ook worden 
gebruikt voor zelfstudie voor het 
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Het Koninklijk Besluit (KB) over 
milieuproductverklaringen op 
bouwproducten1 is op 1 januari 2015 
van kracht geworden voor nieuwe 
bouwproducten en vanaf 2016 
is het van kracht voor bestaande 
bouwproducten. Het besluit geldt 
voor alle bouwproducten die in 
België op de markt komen. Het 
KB maakt het opstellen van een 
milieuproductverklaring of Environmental 
Product Declaration (EPD) verplicht voor 
bouwproducten waaraan de producent 
een milieuboodschap wil toekennen. De 
EPD moet worden opgesteld met een 
levenscyclusanalyse (LCA) conform de 
Europese norm EN 15804 aangevuld 
met een aantal extra milieu-indicatoren. 
De EPD moet getoetst worden in een 
third party review.

Naast deze wettelijke verplichting 
positioneert de producent zich 
als duurzame onderneming door 
EPD’s op te stellen. De producent 
kan zo met zijn afnemers op een 
transparante wijze communiceren 
over de milieueigenschappen van 
zijn product. De levenscyclusanalyse 
van het bouwproduct geeft ook aan 
welke de zwaartepunten zijn in het 
milieuprofiel van het product. Hierdoor 
kan de producent met gerichte acties 
het milieuprofiel van zijn product verder 
verbeteren.

SGS INTRON levert diensten waarmee de milieuprestaties van producten en diensten op transparante en 
objectieve wijze kunnen worden gekwantificeerd. Deze informatie kan u helpen bij het nemen van de juiste 
beslissingen voor het verbeteren van de milieuprestatie van uw producten. Bovendien kunt u zich met deze 
informatie op een positieve wijze onderscheiden in de markt.

bepalen van de meest effectieve 
keuzes voor het optimaliseren van 
de milieuprestaties van uw product

 • SGS INTRON kan ook de review van 
uw EPD uitvoeren als de EPD door 
eigen LCA-experts of door derden is 
opgesteld.

WAAROM SGS?

SGS INTRON biedt de best mogelijke 
oplossingen voor het meten van de 
milieuprestaties van materialen. SGS is 
wereldleider op gebied van inspectie, 
controle, analyse en certificering en staat 
bekend als de global benchmark voor 
kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt 
wereldwijd een netwerk van ca. 1.800 
kantoren en laboratoria met meer dan 
85.000 werknemers. Dit maakt ons 
een sterke partner. Neem voor meer 
informatie gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder.

1 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen 
op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen KB 22 
mei 2014

http://www.sgs.com/intron

