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20 augustus 2018, Den Haag 

Betreft: Informatie over aanleveren data voor INSIDE/INSIDE database 

 

 

LS, 

U bent partner van INSIDE/INSIDE, het platform voor duurzame interieurproducten, dat in de 3e week van oktober 
live zal gaan op de Dutch Design Week. U zult hiervoor LCA data aanleveren van uw producten. Dit memo 
behandelt de huidige stand van zaken en geeft een prognose hoe de data aanlevering zal gaan plaats vinden. 

De basis van ons programma zal de Product Environmental Footprint (PEF) methode zijn, zoals die in Europa in 
ontwikkeling is. Voor veel van de productgroepen, die op INSIDE/INSIDE geplaatst zullen worden, zijn er nog geen 
PEF productregels (PCR) en de methode om een PEF ter review aan te bieden is ook nog niet afgerond en 
operationeel. 

De norm voor opstellen van de EPD’s voor bouwproducten, de EN 15804:A1, wordt momenteel aan PEF aangepast. 
Dit proces zal naar verwachting in maart 2019 worden afgerond.  Een verkenning heeft laten zien dat het momenteel 
nog niet mogelijk is berekeningen uit te voeren, die volledig voldoen aan de draft versie van deze nieuwe 
bouwproducten norm (EN 15804:A2). Dit betekent dat we voor ons programma van start zullen gaan met het 
accepteren van productverklaringen (EPDs) onder de nu nog geldende bouwproducten norm (EN 15804:A1). 

Na een bepaalde tijd (nog vast te stellen) zullen we u vragen de aangeleverde data te vervangen door nieuwe 
gegevens op basis van de nieuwe versie van de bouwproducten norm (EN 15804:A2). Alle eerder aangeleverde 
data op basis van de oudere norm (EN 15804:A1) zullen op dat moment uit de database verwijderd worden. Het is 
helaas niet mogelijk om in ons platform met beide type data naast elkaar te werken. Daarvoor is de herziening van 
de norm te omvangrijk. 

De voorwaarden, waaraan de aan te leveren data moeten voldoen, in aanvulling op de EN 15804:A1, zullen z.s.m. 
beschikbaar worden gemaakt in de vorm van ons programmadocument. Dit document zal tevens het review protocol 
voor INSIDE/INSIDE bevatten, alsmede ook voorwaarden waaronder wij EPDs uit andere EPD programma’s zullen 
accepteren. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mantijn van Leeuwen, voorzitter technische commissie 
Max Sonnen, lid technische commissie 
René Kraaijenbrink, lid technische commissie 
 
 

Aan: leden van INSIDE/INSIDE 

Van: TC  


