
Environmental Product Declaration  

 

Een EPD (Environmental Product Declaration = Milieu productverklaring) laat zien wat de milieu-impact van 
een product is tijdens zijn volledige levenscyclus. 

Een EPD is een document waarin informatie te vinden is over de milieu-impact van een bepaald 
bouwmateriaal. Deze informatie wordt op een gestandaardiseerde wijze weergegeven, om het vergelijken van 
verschillende materialen eenvoudiger te maken. De gegevens kunnen worden gebruikt voor een beoordeling 
op gebouwniveau of gebouwevaluatie.  

Maar welke informatie bevat een EPD nou precies? En hoe moet je een EPD lezen of gebruiken?    

Een EPD gebruiken: 
Hoe presteert een product gedurende de verschillende fasen van zijn levenscyclus? Dat is de centrale vraag 
waar een Environmental Product Declaration, ook wel bekend als EPD of milieuproductverklaring, antwoord op 
geeft. EPD’s zijn er voor veel verschillende soorten producten. De inhoud van een EPD is afhankelijk van de 
productcategorie, maar binnen een productcategorie is de opzet van een EPD altijd hetzelfde. Op die manier 
kun je materialen eenvoudig met elkaar vergelijken. Een EPD is te vinden op de website van de producent, op 
de website van de instantie die de EPD heeft uitgegeven of in een nationale databank.  

Duurzaam: 
Om te kunnen bepalen hoe duurzaam een product is, moet je naar alle fasen van de levenscyclus van een 
product kijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een product weliswaar op zeer duurzame wijze is 
geproduceerd, maar slechts een korte levensduur heeft of na gebruik niet kan worden hergebruikt of 
gerecycled. Dan is een product in zijn totaliteit helemaal niet duurzaam. Om die reden vind je op een EPD 
informatie over de verschillende fasen van een product. 

De 5 fasen; 
In elke EPD worden de grenzen van al deze afzonderlijke fasen afgebakend. Er zijn vijf fasen: de productiefase, 
de constructiefase, de gebruiksfase, de sloop- en verwerkingsfase en de recycling- en hergebruiksfase. Deze vijf 
fasen worden aangeduid met letters. De fasen omvatten meestal een aantal subfactoren. 

De EPD-levenscyclusfasen omvatten: 
 
De productiefase (A1-A3) toont de impact van de levering van de grondstoffen, het transport naar de 
productielocaties en de productie. Kort gezegd draait deze fase om wat er gebeurt in de supply chain van 
‘cradle-to-gate’, oftewel van de wieg tot de uitgang van de fabriek. 

De constructiefase (A4-A5) start wanneer het materiaal de productielocatie verlaat en naar de locatie waar het 
materiaal wordt gebruikt gaat. Het toont de impact van het transport naar de bouwlocatie en de toepassing op 
deze locatie. 

De gebruiksfase (B1-B7) toont de milieu-impact gedurende de periode dat het product wordt gebruikt. Deze 
fase omvat onder andere de emissie tijdens het gebruik en het onderhoud, het energieverbruik van de 
verwachte toekomstige reparaties of vervanging en het gebruik en het waterverbruik (indien van toepassing). 

De sloop- en verwerkingsfase (C1-C4) betreft de impact van de sloop en demontage, het transport naar de 
afvalverwerkende locatie en de producthergebruik- of stortprocessen. 

Daarnaast is in de EPD informatie te vinden over de potentiële hergebruikmogelijkheden, energieterugwinning 
of recycling. 


