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Warmte-isolatie –  
Aanbevelingen in verband met groene overheidsopdrachten 

 
Groene overheidsopdrachten (GPP) zijn een vrijwillig instrument. Dit document geeft een 
samenvatting van de GPP-criteria die werden opgesteld voor de productgroep warmte-
isolatie. In het bijbehorende Background Report leest u waarom deze criteria geselecteerd 
werden en vindt u referenties voor meer informatie. 
 
De aankoopaanbevelingen worden gegeven in de vorm van twee reeksen van criteria: 
 
• De kerncriteria zijn de criteria die gebruikt kunnen worden door elke aanbestedende 

dienst in alle lidstaten en hebben betrekking op de belangrijkste milieueffecten voor het 
betrokken product. Ze zijn zo opgesteld dat ze gebruikt kunnen worden met minimale 
extra controle-inspanningen of kostenverhogingen.  

• De uitgebreide criteria zijn bestemd voor de afnemers die de beste producten willen 
aankopen die beschikbaar zijn op de markt. Mogelijk vereisen deze criteria extra controle-
inspanningen of een lichte kostenverhoging in vergelijking met andere producten met 
dezelfde functionaliteit. 

 
In de kern- en uitgebreide criteria komen de verschillende stadia van een 
aanbestedingsprocedure aan bod en wordt uitgelegd hoe er in elk stadium het best rekening 
wordt gehouden met milieucriteria: 
 

• Onderwerp. Dit is de titel van de aanbesteding, namelijk een korte beschrijving van 
de in te kopen producten, werken of diensten. 

• Technische specificaties. Deze geven een duidelijke, nauwkeurige en volledige 
beschrijving van de vereiste en norm waaraan de goederen, werken of diensten 
moeten voldoen. Beschrijving van de minimale technische specificaties waaraan alle 
inschrijvingen moeten voldoen. In de technische specificaties zijn specifieke 
milieucriteria vastgesteld, inclusief te overwinnen belemmeringen en te bereiken 
niveaus voor specifieke producten. 

• Selectiecriteria. Deze zijn gebaseerd op de capaciteit / het vermogen van de 
inschrijvers om de opdracht uit te voeren. Ze dragen bij tot de selectie van geschikte 
inschrijvers, om bijvoorbeeld te waarborgen dat goed opgeleid personeel of relevante 
milieubeleidslijnen en -procedures voorhanden zijn. 

• Gunningscriteria. De gunningscriteria aan de hand waarvan de aanbestedende dienst 
de inschrijvingen vergelijkt en een opdracht gunt. Gunningscriteria zijn geen 
doorslaggevende criteria: productoffertes die niet aan deze criteria beantwoorden, 
kunnen nog in aanmerking komen voor de gunning van de opdracht, afhankelijk van 
hun score voor de andere gunningscriteria. 

• Contractvoorwaarden - De voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij de 
uitvoering van het contract, bijvoorbeeld de manier waarop de goederen of diensten 
geleverd moeten worden, inclusief informatie of instructies over de producten die de 
inschrijver moet leveren. 

 
Er zij op gewezen op dat de contractant gebonden is door het bestaande wettelijke kader. 
 
Waar bij de controle van de criteria wordt vermeld dat andere passende bewijsmiddelen 
kunnen worden gebruikt, kan dit een technisch dossier van de fabrikant, een testverslag van 
een erkende organisatie of ander relevant bewijsmateriaal zijn. De aanbestedende dienst 
moet er zich geval per geval en vanuit technisch/wettelijk oogpunt van vergewissen of het 
voorgelegde bewijsmateriaal als passend kan worden beschouwd. 
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1. Omschrijving en toepassingsgebied 
 
Met het oog op het bepalen van deze criteria voor groene overheidsopdrachten, wordt 
warmte-isolatie gedefinieerd als materiaal dat gebruikt wordt om gebouwen koeler te houden 
in de zomer en warmer in de winter door de warmtestroom doorheen de buitenkanten van het 
gebouw terug te dringen1. Warmte-isolatie kent zes grote toepassingen, die meer in detail 
omschreven worden in het Background Report bij deze productinformatie: 
 

1. Isolatie van spouwmuren. 
2. Isolatie van volle muren. 
3. Isolatie van zolders. 
4. Vloerisolatie. 
5. Dakisolatie. 
6. Isolatie van leidingen en buizen. 

 
In bestaande milieukeuren worden isolatieproducten doorgaans gedefinieerd op basis van het 
materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Er zijn vier grote categorieën van materiaal: 
 

• Anorganische mineraalvezel. 
• Materiaal afgeleid van organische brandstoffen. 
• Materiaal afgeleid van organische planten/dieren. 
• Andere. 

 
De bestaande milieukeuren hebben meestal geen betrekking op isolatie voor leidingen en 
buizen of isolatieproducten van het folietype. Als gevolg daarvan hebben de opgesomde 
criteria in dit document alleen betrekking op materialen met betrekking tot de bovenvermelde 
categorieën 1-5. 
 
De meeste warmte-isolatieproducten vallen onder de Bouwproductenrichtlijn (zie 6.2) en 
onder geharmoniseerde Europese normen en worden beoordeeld aan de hand van 
testmethodes die in deze normen opgegeven worden. Bouwproducten die onder de 
Bouwproductenrichtlijn vallen, moeten CE-gemarkeerd zijn. De CE-markering gaat gepaard 
met specifieke technische informatie over de specifieke prestaties van deze producten. 

 
2. Belangrijkste milieueffecten 
 
Tijdens de levenscyclus van warmte-isolatie hebben gevaarlijke materialen een belangrijk 
milieueffect, vooral in de chemische samenstelling van blaasmiddelen. Dit kan een impact 
hebben op de lucht- en waterkwaliteit en op de menselijke gezondheid, omdat voor vele van 
de stoffen vastgesteld is dat ze kankerverwekkend zijn of irriterend voor mensen met 
ademhalingsmoeilijkheden. Door hun gevaarlijke eigenschappen zijn vele van deze stoffen 
niet geschikt om gestort te worden op stortplaatsen voor ongevaarlijk afval. Sommige kunnen 
gerecycleerd worden, wat hun milieu-impact verkleint. 
 
Het energieverbruik is een ander belangrijk effect, vooral tijdens de productie en het 
transport. De daling van het energieverbruik in gebouwen, door voor zeer efficiënte isolatie 
met een goede thermische weerstand te kiezen, is evenwel van fundamenteel belang en 
moet de eerste overweging vormen. Tijdens de gebruiksfase zal het energieverbruik dalen 
omdat de nood aan brandstof voor de verwarming van de ruimte afneemt. Dit compenseert 
de energie die vervat zit in de isolatiematerialen. Zodra de gewenste thermische weerstand 
bepaald is, is er nog steeds ruimte om de milieueffecten van de diverse isolatiematerialen die 
aan deze hoofdvereiste voldoen af te wegen. Het is in dit stadium dat de effecten die 
samengevat worden in het onderstaande schema in overweging moeten worden genomen. 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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Belangrijkste milieueffecten  GPP-benadering 

 
• Energieverbruik, vooral bij de 

productie en het transport. 
• Energieverbruik in het gebouw 

als gevolg van minder 
efficiënte isolatie. 

• Verontreiniging van lucht, 
bodem en water door het 
gebruik van gevaarlijke 
materialen, bv. blaasmiddelen. 

• Gebruik / winning van 
grondstoffen. 

• Productie van gevaarlijke 
afvalstoffen. 

• Productie van afvalmateriaal, 
inclusief gevaarlijk afval en 
verpakking en de verwijdering 
ervan. 

  
• De meest energie-efficiënte 

isolatie kopen. 
• Isolatie kopen die aangepast 

is aan de situatie, voor een 
maximaal voordeel. 

• Isolatie kopen die het gebruik 
van gevaarlijke materialen 
beperkt. 

• Het effectieve onderhoud van 
de isolatie aanmoedigen om 
de nuttige levensduur ervan 
te verlengen. 

• Het beheer op het einde van 
de levensduur bevorderen, 
bv. terugnameregelingen / 
hergebruik / recyclage. 

• Producten kopen die zo 
ontworpen zijn dat ze 
gemakkelijk ontmanteld en 
gerecycleerd kunnen worden. 

• Het gebruik van 
milieuvriendelijke materialen 
bevorderen. 

• Het gebruik van 
gerecycleerde materialen in 
de isolatie en verpakking 
bevorderen, ofwel 
rechtstreeks ofwel in het 
geval van verpakking door 
deelname aan een erkend 
recyclageschema. 

 
Er zij op gewezen dat de volgorde van de effecten niet noodzakelijk overeenstemt met de 
volgorde van het belang ervan. 
 
3. GPP-criteria voor warmte-isolatie 
 

3.1. GPP-kerncriteria voor warmte-isolatie 
 
ONDERWERP 
 

Aankoop van energie-efficiënte en milieuvriendelijke warmte-isolatieproducten. 

 

 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

1. Op basis van de vereiste prestaties van gebouwen in het kader van de Richtlijn 
betreffende de energieprestatie van gebouwen moet de thermische geleidbaarheid 
van het warmte-isolatieproduct minder dan 0,044 W/mK bedragen. 

 
Controle: wanneer de opgesomde criteria voor een product opgenomen zijn in een 
relevante geharmoniseerde Europese norm, volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), moet de inschrijver voor de CE-markering informatie bezorgen die 
gepaard gaat met de vereiste CE-markering om aan te tonen dat hij aan de opgesomde 
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criteria voldoet. 
  

Wanneer de opgesomde criteria voor een product niet opgenomen zijn in de 
begeleidende informatie bij de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), worden producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt, geacht te voldoen. Ander passend bewijsmateriaal of 
een ondertekende verklaring worden eveneens aanvaard. 
 
2. Het product mag geen stoffen vrijgeven of uitlogen boven de grenswaarden die 

bepaald zijn in de volgende verordeningen: 
 

a) Stoffen die in de EU geregeld zijn via Verordening 842/2006/EG inzake 
gefluoreerde gassen. 

b) Er mogen geen stoffen of preparaten vrijgegeven worden die overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG en 67/548/EEG ingedeeld zijn als kankerverwekkend (R40, 
R45, R49), schadelijk voor het voortplantingssysteem (R60, R61, R62, R63), 
mutageen (R46, R68), vergiftig (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergeen 
bij inademing (R42), erfelijke genetische schade veroorzakend (R46), gevaar 
opleverend voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling 
(R48), mogelijke risico's op onherstelbare effecten opleverend (R68). 

c) Er mogen geen stoffen of preparaten vrijgegeven worden die overeenkomstig 
Verordening (EG) 1272/20082 betreffende de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels ingedeeld zijn als kankerverwekkend (H350-351), 
schadelijk voor het voortplantingssysteem (H360-361), mutageen (H340-341), 
vergiftig (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergeen bij inademing 
(H334), erfelijke genetische schade veroorzakend (H340), gevaar opleverend 
voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling (H372-373), 
mogelijke risico's op onherstelbare effecten opleverend (H371). 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. 
 

 
GUNNINGSCRITERIA 
Extra punten worden toegekend voor: 

1. De materialen op basis van hout (bv. kurk, cellulose) die in de productie van warmte-
isolatie worden gebruikt, die afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd 
worden volgens duurzame beginselen en maatregelen, mits deze criteria 
kenmerkend en relevant zijn voor het product. In Europa moeten bedoelde 
beginselen en maatregelen ten minste overeenstemmen met die van de pan-
Europese operationele richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer, zoals onderschreven 
door de ministeriële conferentie van Lissabon over de bescherming van de bossen in 
Europa (2 tot en met 4 juni 1998). Buiten Europa moeten deze beginselen en 
maatregelen beantwoorden aan de UNCED-principes inzake bossen (Rio de Janeiro, 
juni 1992) alsook, waar van toepassing, aan de criteria of richtsnoeren voor 
duurzaam bosbeheer die zĳn vastgesteld als onderdeel van diverse internationale en 
regionale initiatieven (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO-
initiatief voor droogtegebieden in Afrika). 

 
Controle: de duurzame en legale herkomst van het hout/de houtvezels kan worden 
aangetoond met behulp van een controlesysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen 
door derden gecertificeerd zijn, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of een 
EMAS-beheersysteem. 
 
Certificaten inzake de bewakingsketen voor hout/houtvezels overeenkomstig FSC[2], 
PEFC[3] of gelijkwaardige systemen worden ook aanvaard als bewijs van naleving. Als 
het hout/de houtvezels afkomstig zijn van een land dat een vrijwillige 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:NL:PDF, blz. 1352. 
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
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partnerschapsovereenkomst ondertekend heeft met de EU, kan de FLEGT-vergunning 
dienst doen als bewijs[4]. 
Andere bewijzen die aanvaard worden, zijn een relevant en geldig CITES-certificaat of 
andere gelijkwaardige en te controleren middelen zoals de toepassing van een 
"zorgvuldigheidsstelsel". Voor niet-gecertificeerd niet-gerecycleerd materiaal moeten de 
inschrijvers de boomsoort, hoeveelheid en herkomst van het hout/de houtvezels 
vermelden en een verklaring over de legaliteit ervan toevoegen. Het moet mogelijk zijn 
het hout/de houtvezels door de volledige productieketen heen te volgen, van bos tot 
eindproduct. 

 

 
CONTRACTVOORWAARDEN 
 

1. De inschrijver moet informatie verstrekken over: 
 

• Fabrikant en productiedatum/lotnr. 
• De R-waarden en respectieve H-zinnen van het product op het moment van 

productie. 
• Het materiaal waarvan het product gemaakt is. 
• Gewicht en dikte. 
• Percentage gerecycleerd gehalte3: voor materialen moet het percentage van elk 

materiaal duidelijk vermeld zijn in massa en volume. 
• Maximale opslagtermijn of uiterlijke installatiedatum. 
• Tijd na de installatie wanneer het product opnieuw zijn nominale dikte bereikt 

heeft. 
• Transport en installatie-instructies. 
• Schriftelijke opslaginstructies. 

 
Controle: wanneer de opgesomde criteria voor een product opgenomen zijn in een 
relevante geharmoniseerde Europese norm, volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), moet de inschrijver voor de CE-markering de informatie bezorgen die 
gepaard gaat met de vereiste CE-markering om aan te tonen dat hij aan de opgesomde 
criteria voldoet. 

  
Wanneer de opgesomde criteria voor een product niet opgenomen zijn in de 
begeleidende informatie bij de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), worden producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt, geacht te voldoen. Ander passend bewijsmateriaal of 
een ondertekende verklaring worden eveneens aanvaard. 

 

 

                                                                                                                                         
[4] Het actieplan inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) werd in 2003 door de EU vastgesteld. Het 
actieplan beschrijft een reeks maatregelen tegen illegale houtkap in ontwikkelingslanden. In het plan wordt een 
houtvergunningenstelsel opgezet om de legale herkomst van ingevoerde houtproducten te waarborgen. Een vergunning kan pas 
worden verstrekt nadat het houtproducerende land met de EU een vrijwillige partnerschapsovereenkomst is aangegaan. 
Houtproducten die legaal zijn geproduceerd in een land dat een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, worden als zodanig 
gecertificeerd; meer informatie: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 Op basis van de definitie van gerecycleerd gehalte zoals bepaald in ISO 14021. 
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3.2. Uitgebreide GPP-criteria voor warmte-isolatie 
 
ONDERWERP 
 

Aankoop van energie-efficiënte en milieuvriendelijke warmte-isolatieproducten. 

 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

1. Op basis van de vereiste prestaties van gebouwen in het kader van de Richtlijn 
betreffende de energieprestatie van gebouwen moet de thermische geleidbaarheid 
van het warmte-isolatieproduct minder dan 0,044 W/mK bedragen. 

 
Controle: wanneer de opgesomde criteria voor een product opgenomen zijn in een 
relevante geharmoniseerde Europese norm, volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), moet de inschrijver voor de CE-markering de informatie bezorgen die 
gepaard gaat met de vereiste CE-markering om aan te tonen dat hij aan de opgesomde 
criteria voldoet. 

  
Wanneer de opgesomde criteria voor een product niet opgenomen zijn in de 
begeleidende informatie bij de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), worden producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt, geacht te voldoen. Ander passend bewijsmateriaal of 
een ondertekende verklaring worden eveneens aanvaard. 

 
1. Het product mag geen stoffen vrijgeven of uitlogen boven de grenswaarden die 

bepaald zijn in de volgende verordeningen: 
 

a) Stoffen die in de EU geregeld zijn via Verordening 842/2006/EG inzake 
gefluoreerde gassen. 

b) Er mogen geen stoffen of preparaten vrijgegeven worden die overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG en 67/548/EEG ingedeeld zijn als kankerverwekkend (R40, 
R45, R49), schadelijk voor het voortplantingssysteem (R60, R61, R62, R63), 
mutageen (R46, R68), vergiftig (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergeen 
bij inademing (R42), erfelijke genetische schade veroorzakend (R46), gevaar 
opleverend voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling 
(R48), mogelijke risico's op onherstelbare effecten opleverend (R68), schadelijk 
bij inademing (R20), schadelijk bij huidcontact (R21). 

c) Er mogen geen stoffen of preparaten vrijgegeven worden die overeenkomstig 
Verordening (EG) 1272/20084 betreffende de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels ingedeeld zijn als kankerverwekkend (H350-351), 
schadelijk voor het voortplantingssysteem (H360-361), mutageen (H340-341), 
vergiftig (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), allergeen bij inademing 
(H334), erfelijke genetische schade veroorzakend (H340), gevaar opleverend 
voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling (H372-373), 
mogelijke risico's op onherstelbare effecten opleverend (H371). 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. 
 
 

GUNNINGSCRITERIA 
Extra punten worden toegekend voor: 

1. De materialen op basis van hout (bv. kurk, cellulose) die in de productie van warmte-
isolatie gebruikt worden, die afkomstig zijn van bossen die duurzaam beheerd 
worden volgens duurzame beginselen en maatregelen, mits deze criteria 
kenmerkends en relevant zijn voor het product. In Europa moeten bedoelde 

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:nl:PDF, blz. 1352. 
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beginselen en maatregelen ten minste overeenstemmen met die van de pan-
Europese operationele richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer, zoals onderschreven 
door de ministeriële conferentie van Lissabon over de bescherming van de bossen in 
Europa (2 tot en met 4 juni 1998). Buiten Europa moeten deze beginselen en 
maatregelen beantwoorden aan de UNCED-principes inzake bossen (Rio de Janeiro, 
juni 1992) alsook, waar van toepassing, aan de criteria of richtsnoeren voor 
duurzaam bosbeheer die zĳn vastgesteld als onderdeel van diverse internationale en 
regionale initiatieven (ITTO, Montreal Process, Tarapoto Process, UNEP/FAO-
initiatief voor droogtegebieden in Afrika). 

 
Controle: de duurzame en legale herkomst van het hout/de houtvezels kan worden 
aangetoond met behulp van een controlesysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen 
door derden -gecertificeerd zijn, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of 
een EMAS-beheersysteem. 
 
Certificaten inzake de bewakingsketen voor hout/houtvezels overeenkomstig FSC[2], 
PEFC[3] of gelijkwaardige systemen worden ook aanvaard als bewijs van naleving. Als 
het hout/de houtvezels afkomstig zijn van een land dat een vrijwillige 
partnerschapsovereenkomst heeft ondertekend met de EU, kan de FLEGT-vergunning 
dienst doen als bewijs[4]. 
Andere bewijzen die aanvaard worden, zijn een relevant en geldig CITES-certificaat of 
andere gelijkwaardige en te controleren middelen zoals de toepassing van een 
"zorgvuldigheidsstelsel". Voor niet-gecertificeerd niet-gerecycleerd materiaal moeten de 
inschrijvers de boomsoort, hoeveelheid en herkomst van het hout/de houtvezels 
vermelden en een verklaring over de legaliteit ervan toevoegen. Het moet mogelijk zijn 
het hout/de houtvezels door de volledige productieketen heen te volgen, van bos tot 
eindproduct. 

 
2. In de gevallen waar de GPP de installatie van een product omvat, geven de 

installateurs minimum 20 jaar waarborg. Indien de GPP alleen betrekking heeft op de 
aankoop van producten (zonder installatiewerk; nl. de aankoop van producten "op 
voorraad"), geeft de fabrikant minimum 20 jaar waarborg voor het product op 
voorwaarde dat het geïnstalleerd werd overeenkomstig zijn technisch advies. 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. 
 
3. Extra punten worden toegekend in verhouding tot het percentage gerecycleerd 

gehalte5 in het isolatieproduct in vergelijking met dezelfde materialen, zonder dat de 
vereiste dikte van het materiaal om hetzelfde isolatieniveau te verzekeren toeneemt. 
Het gebruik van producten met een gerecycleerd gehalte mag de functies of 
thermische eigenschappen van het isolatieproduct ook niet in het gedrang brengen 
(noch de hoeveelheid materiaal die nodig is voor het volledige gebouw). 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. Advies 
over geschikte niveaus van gerecycleerd gehalte vindt u op 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf. 

                                                                                                                                         
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en 
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html 
[4] Het actieplan inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) werd in 2003 door de EU vastgesteld. Het 
actieplan beschrijft een reeks maatregelen tegen illegale houtkap in ontwikkelingslanden. In het plan wordt een 
houtvergunningenstelsel opgezet om de legale herkomst van ingevoerde houtproducten te waarborgen. Een vergunning kan pas 
worden verstrekt nadat het houtproducerende land met de EU een vrijwillige partnerschapsovereenkomst is aangegaan. 
Houtproducten die legaal zijn geproduceerd in een land dat een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, worden als zodanig 
gecertificeerd; meer informatie: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Op basis van de definitie van gerecycleerd gehalte zoals bepaald in ISO 14021: aandeel, in massa, van gerecycleerd materiaal in 
een product. Alleen met materiaal vóór en na consumptie wordt rekening gehouden om het gerecycleerd gehalte te bepalen, waarbij 
de termen als volgt gebruikt worden: 

• Materiaal vóór consumptie: materiaal dat tijdens het fabricageproces aan de afvalstroom wordt onttrokken, met 
uitzondering van het hergebruik van materiaal zoals teruggewonnen materiaal, slijpsel of schroot dat tijdens een proces 
wordt gegenereerd en opnieuw kan worden gebruikt als onderdeel van het proces waaruit het is ontstaan. 

• Materiaal na consumptie: materiaal dat gezinnen of commerciële, industriële en institutionele installaties als 
eindgebruikers van goederen genereren, en dat niet langer voor het oorspronkelijke doel kan worden gebruikt. Dit omvat 
materiaal dat uit de distributieketen wordt verwijderd. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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4. Extra punten worden toegekend voor isolatieproducten die blaasmiddelen met een 

lager aardopwarmingsvermogen (GWP) gebruiken, waarbij de vergeleken 
blaasmiddelen dezelfde niveaus van thermisch rendement van de isolatie bereiken 
tijdens de levenscyclus van het product. 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. 
 

 
 
 

CONTRACTVOORWAARDEN 
 

1. De inschrijver moet informatie verstrekken over: 
 

• Fabrikant en productiedatum/lotnr. 
• R-waarden van het product op het ogenblik van productie. 
• Het materiaal waarvan het product gemaakt is. 
• Gewicht en dikte. 
• Percentage gerecycleerd gehalte6: voor materialen moet het percentage van elk 

materiaal duidelijk vermeld zijn in massa en volume. 
• Maximale opslagtermijn of uiterlijke installatiedatum. 
• Tijd na de installatie wanneer het product opnieuw zijn nominale dikte bereikt 

heeft. 
• Transport en installatie-instructies. 
• Schriftelijke opslaginstructies. 

 
Controle: wanneer de opgesomde criteria voor een product opgenomen zijn in een 
relevante geharmoniseerde Europese norm, volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), moet de inschrijver voor de CE-markering de informatie bezorgen die 
gepaard gaat met de vereiste CE-markering om aan te tonen dat hij aan de opgesomde 
criteria voldoet. 

  
Wanneer de opgesomde criteria voor een product niet opgenomen zijn in de 
begeleidende informatie bij de CE-markering volgens de Bouwproductenrichtlijn 
(89/106/EEG), worden producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de 
opgesomde criteria beantwoordt, geacht te voldoen. Ander passend bewijsmateriaal of 
een ondertekende verklaring worden eveneens aanvaard. 

 
 

                                                 
6 Op basis van de definitie van gerecycleerd gehalte zoals bepaald in ISO 14021. 
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3.3. Isolatiematerialen: toelichting 
 

1. Gunningscriteria De aanbestedende dienst moet in de aankondiging en de 
aanbestedingsstukken vermelden hoeveel extra punten worden toegekend per 
gunningscriterium. De gunningscriteria voor milieuaspecten dienen samen ten minste 10 
tot 15% van het totale aantal punten uit te maken. 

 
2. De aanbestedende diensten moeten rekening houden met de plaatselijke 

omstandigheden van de bouwwerkzaamheden waarvoor de isolatie vereist is, zoals 
geografische ligging, klimaat en bouwafmetingen, zodat het juiste isolatieniveau en -type 
gebruikt wordt. 
 

3. Verpakking: 
 

In artikel 3 van Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval, wordt verpakking gedefinieerd als: 

 
• alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden 

gebruikt voor het inpakken, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van 
goederen, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele traject van 
producent tot gebruiker of consument. Ook wegwerpartikelen die voor dit doel 
worden gebruikt, worden als verpakkingsmateriaal beschouwd. 

 
In welke mate verpakking een belangrijke milieu-overweging is voor een product, hangt af 
van een aantal variabelen zoals de levensduur van het product en het 
verpakkingsmateriaal. Voor een product met een korte levensduur, bijvoorbeeld, is 
verpakking waarschijnlijk belangrijker dan voor een product met een lange levensduur. Zo 
is bij een energieverbruikend product de kans ook kleiner dat verpakking een belangrijke 
rol speelt qua levensduur. 
 
Indien de aanbestedende dienst verpakking een belangrijk element vindt, kan deze bij 
potentiële leveranciers informeren of ze rekening hebben gehouden met de milieu-impact 
van hun verpakkingskeuze en of de leverancier beantwoordt aan de beleidslijnen van de 
aanbestedende dienst. 
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4. Kostenoverwegingen 
 
Naarmate de energieprijzen en de kosten voor het storten toenemen, hebben fabrikanten en 
gebruikers van gebouwen meer belangstelling voor isolatiematerialen als oplossing voor hun 
stijgende rekeningen. Tabel 1 geeft een aantal kosten voor verschillende 
isolatieproducttypen. Merk op dat deze tabel geen kostengegevens omvat voor alle 
isolatiematerialen, aangezien ze afkomstig is van een secundaire bron. Deze kosten zijn 
overigens indicatief en zijn onderhevig aan marktschommelingen. 

Tabel 1. Prijsvergelijking voor diverse isolatieproducten7 

Isolatietype Thermisch rendement 
(W/mK) 

(a) Prijs/ m2 

Geëxpandeerd polystyreen 
(EPS) 

0,033 

50 mm platen € 3,14 
100 mm platen € 6,28 
65 mm spouwvulling € 4,40 (inclusief 
installatiewerk) 

Steenwol 0,034-0,036 € 4,40-€ 7,80 
Cellulose 0,033 € 10,06 
Flax Isovlas 

50 mm: 0,035 
50 mm € 5,52 
100 mm € 9,48 

Schapenwol 
0,037 

50 mm € 5,98 
100 mm € 11,94 

Soepel melamineschuim 0,035 50 mm € 37,71 
Kurk 0,037 Niet vermeld 
Isonat-platen van hennep- en 
gerecycleerde katoenvezels 

0,039 
50 mm € 5,23 
100 mm € 10,43 

(a) Prijzen geconverteerd van Brits pond naar euro op basis van http://www.xe.com op 7/7/2008. 
 

Hoewel EPS goedkoper is in de aankoop dan de meeste andere materialen voor een 
vergelijkbaar thermisch rendement, ligt de ingesloten energie bij productie hoger. Tabel 2 in 
het Technical Background Report toont bijvoorbeeld aan dat EPS viermaal zoveel ingesloten 
energie bevat als steenwol. Zo ook is schapenwol van 100 mm dikte ongeveer tweemaal zo 
duur als EPS-platen van 100 mm EPS voor een vergelijkbaar thermisch rendement, maar het 
vertegenwoordigt maar een fractie (~4%) van de ingesloten energie. Consumenten moeten 
de aankoop- en installatiekosten afwegen tegen de duurzaamheid van het materiaal en het 
vereiste thermisch rendement voor het gebouw, zodat dit in verhouding is. Met andere 
woorden, er kan isolatiemateriaal met een hoger thermisch rendement aangekocht en 
geïnstalleerd worden tegen hogere kosten, maar misschien is dit niet nodig voor het geplande 
gebruik van het gebouw, rekening houdend met de locatie en het klimaat. 
 
Op het vlak van levenscyclus omvatten de kosten van een gebouw de volgende aspecten8: 
 

• Kosten voor het beheersen van de emissies in de atmosfeer. 
• Kosten van de hulpmiddelen bij de winning en productie van het product. 

Bijvoorbeeld de kosten van energie, transport, verpakking, afval en emissies. 
• Kosten van afvalverwerking en -verwijdering. 
• Kosten van ecotaksen. 
• Kosten voor maatregelen om de verontreiniging te saneren. 
• Kosten voor milieubeheer. 
• Kosten voor nutsvoorzieningen, bijvoorbeeld water, elektriciteit en gas. 

 
Een aantal van deze kosten, doorgaans degene die verband houden met de productiefase, 
worden doorgerekend aan de eindgebruiker in de prijs van het isolatieproduct. Consumenten 
moeten deze kosten afwegen tegen de hogere verwarmings- en ventilatiekosten die ze 
zouden hebben als de isolatie niet werd geplaatst. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met alle beschikbare stimuleringsmaatregelen vanwege de overheid of nutsbedrijven. In het 
VK heeft de Energy Saving Trust (EST) bijvoorbeeld mogelijke besparingen op dit vlak 
                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Design Guide. 3rd ed. Architectural Press. 
8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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berekend voor een halfvrijstaand huis met drie slaapkamers en met centrale verwarming op 
gas, waar de isolatie geplaatst wordt door een professionele installateur en er korting 
verkregen wordt op de prijs van het isolatiemateriaal bij de plaatselijke energieleverancier. 
 
 
Tabel 2 onderstreept een aantal resultaten van het EST-onderzoek. 
 
Tabel 2 Besparingen door isolatie 
Product Besparingen per 

jaar* 
Installatiekosten* Terugverdientijd 

Isolatie van 
spouwmuren 

Ongeveer € 132 Ongeveer € 300** Ongeveer 2 jaar 

Isolatie binnenmuren9 Ongeveer € 438 € 6 600 - € 10 200*** Ongeveer 15 tot 23 
jaar 

Isolatie 
buitenmuren10 

Ongeveer € 462 € 12 600 - € 
17 400*** 

Ongeveer 27 tot 37 
jaar 

Vloerisolatie11 Ongeveer € 60 Ongeveer € 120**** Ongeveer 2 jaar**** 
Opmerkingen: 
*Alle besparingen en kosten zijn geconverteerd van ponden sterling in euro's, met een wisselkoers van 1 pond 
sterling = 1,20037 EUR. 
**In de installatiekosten zijn de subsidies van grote energieleveranciers in het kader van het Carbon Emissions 
Reduction Target (CERT) inbegrepen; de typische niet gesubsidieerde installatiekosten bedragen ongeveer 600 
EUR. 
***Intern / Extern: bovenstaande cijfers vertegenwoordigen de volledige installatie; als u echter de muren van uw huis 
gaat renoveren, kunt u grote besparingen verwezenlijken door ze tegelijk te isoleren. 
****Kosten en terugverdientijd bij doe-het-zelf-installatie. 
 

Merk ook op dat de terugverdientijd voor isolatieproducten kan variëren naargelang het om 
nieuwbouw of renovatie gaat. Aangezien vele oudere gebouwen niet aan dezelfde hoge 
bouwnormen voldoen als nieuwbouw van vandaag, kunnen daar grotere energiebesparingen 
gerealiseerd worden via de vervanging van de isolatie of het optrekken van de 
isolatieniveaus. De terugverdientijd zal korter zijn, omdat de energierekeningen sterker 
worden teruggedrongen. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation. 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation. 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation. 
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5. Relevante EU-wetgeving en informatiebronnen 
 
5.1. EU-wetgeving 

 
• Richtlijn 2010/31/EU betreffende energieprestatie van gebouwen: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:NL:PDF. 
 

• Richtlijn 2010/30/EU betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik 
van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van 
energiegerelateerde producten. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:NL:PDF. 

 
• Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:NL:HTML. 
 
• Richtlijn 93/68/EEG van de Raad tot wijziging van vele Richtlijnen waaronder 89/106/EEG 

(voor de bouw bestemde producten). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:NL:HTML. 

  
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 van 16 december 2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:NL:PDF. 

 
• REACH-Verordening 1907/2006. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF. 

 
• Het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):NL:HTML. 
 

• Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:NL:PDF. 
 

• Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:NL:HTML. 

 
• Beschikking van de Commissie (97/129/EG) van 28 januari 1997 tot vaststelling van het 

identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:NL:HTML. 

 
• Richtlijn 2004/12/EG tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en 

verpakkingsafval. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:NL:PDF. 

 
• Richtlijn 91/689/EG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:NL:HTML. 
 
• Kaderrichtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:NL:PDF. 
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• Europese Afvalcatalogus (EAC). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:NL:HTML. 

 
• Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:NL:HTML. 
 
• Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 

energiediensten. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:NL:HTML. 

 
• Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen 

van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:NL:PDF. 

 
 
5.2. Milieukeuren en andere bronnen voor criteria 
 
• Good Environmental Choice Australia (GECA) Standard: Thermal Building Insulation 

Materials (warmte-isolatiematerialen voor gebouwen) 
http://www.geca.org.au/standards/GECA%2033-2007%20-
%20Building%20Insulation%201.2%20current%201%20april%202010.pdf. 

 
• Environment Canada’s Environmental Choice Program: Thermal Insulation Materials 

(warmte-isolatiematerialen) 
http://www.ecologo.org/en/seeourcriteria/details.asp?ccd_id=241. 

 
• Environmental Choice New Zealand Label: warmte-isolatie voor gebouwen (van het type 

weerstandbiedend) 
http://www.enviro-choice.org.nz/licenses/EC25_product_list.htm. 

 
• Taiwan GreenMark Logo: warmte-isolatiematerialen voor gebouwen. 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp. 
 
• Koreaanse milieukeur: EL243. bekleding, isolatie en geluidabsorberend materiaal 

http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3. 
 
• Der Blaue Engel (Duitsland): bouwmaterialen gemaakt van glasafval; bouwmaterialen 

gemaakt van papierafval. http://www.blauer-engel.de/. 
 
• UK Energy Saving Recommended (ESR) logo: isolatie (diverse) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products. 
 
• US ENERGY STAR-programma: isolatie voor woningen. 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing. 
 


