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Europese GPP-criteria voor sanitaire kranen 
 
Groene overheidsopdrachten (GPP) zijn een vrijwillig instrument. In dit document worden de Europese GPP-criteria beschreven die zijn opgesteld voor de 
productgroep sanitaire kranen. In het bijbehorende Technical Background Report leest u waarom deze criteria geselecteerd werden en vindt u referenties voor 
meer informatie. 
 
Per product-/dienstengroep worden twee soorten criteria gepresenteerd: 
 
 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. 

 
1. Omschrijving en toepassingsgebied 
 
Dit document heeft betrekking op aanbestedingsprocedures voor sanitaire kranen. Voor de toepassing van deze criteria omvatten sanitaire kranen de volgende 
productgroepen:  
1) kranen, 
2) douchekoppen, 
3) douches.  
 
Deze productgroepen worden als volgt omschreven1: 
 
"kraan": een direct of indirect, handmatig mechanisch en/of automatisch bediend ventiel waarlangs water wordt onttrokken; 
 
"douchekop": 

a)  een vast geïnstalleerde, eventueel verstelbare hoofddouche of zijdouche, bodyjetdouche of vergelijkbare inrichting, van waaruit water uit het 
toevoersysteem op de gebruiker wordt gericht; of  

b)  een met een doucheslang op een kraan aangesloten afneembare handdouche, die rechtstreeks aan de kraan of in een aan de wand bevestigde houder 
kan worden opgehangen;  

 
"douche": een combinatie van douchekop en bijbehorende controleventielen en/of apparaten die als set verpakt en verkocht worden. 
                                                 
1 Andere definities en termen die worden gebruikt in dit document met criteria, zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst op het einde van het document. 
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Tot de productgroep behoren eveneens sanitaire kranen die doorgaans worden gebruikt in openbare nutsgebouwen zoals scholen, kantoorgebouwen, 
ziekenhuizen, zwembaden en sportcentra, alsook andere sanitaire kranen voor zowel niet-huishoudelijk als huishoudelijk gebruik. 
 
De GPP-criteria hebben geen betrekking op de volgende soorten producten: 

• badkranen, 
• externe kranen, 
• speciale kranen voor niet-huishoudelijk gebruik, douchekoppen en douches die voor het bedoelde gebruik een onbeperkte waterstroom vereisen (bijv. 

veiligheidskranen en -douches in laboratoria, professionele keukenkranen), 
• kranen waarop de GPP-criteria voor tuinproducten en hoveniersdiensten betrekking hebben. 

 
2. Belangrijkste milieueffecten 
 
De belangrijkste milieueffecten van sanitaire kranen houden verband met de fase waarin ze worden gebruikt en betreffen met name het waterverbruik en het 
energieverbruik om het water te verwarmen. Andere milieueffecten zijn bijvoorbeeld de emissies als gevolg van de productie van de kranen, en de productie 
van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Deze milieueffecten zijn echter veel kleiner. Het vaststellen van eisen op het gebied van efficiënt 
watergebruik voor sanitaire kranen draagt bij tot een beperking van het waterverbruik en de daarmee verband houdende energie om het water te verwarmen. 
Dit leidt tot een beperking van de milieueffecten die gepaard gaan met watervoorziening, waterdistributie en afvalwaterzuivering, alsook met energieproductie 
en het voor dit proces benodigde koelwater. 
 

Belangrijkste milieueffecten  GPP-benadering 
 

• Waterverbruik, voornamelijk 
in de gebruiksfase 

• Energieverbruik, met name 
voor het verwarmen van water 

• Emissies in de lucht en het 
water, voornamelijk door 
energieopwekking en 
productieprocessen  
 

  
 
 
 
 

• Uitrusten van nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen met 
water- en energiezuinige sanitaire 
kranen 

 

De volgorde van de effecten stemt niet noodzakelijk overeen met de volgorde van het belang ervan.  
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In het Technical Background Report vindt u uitvoerige informatie over de productgroep sanitaire kranen, zoals informatie over de desbetreffende wetgeving 
en andere bronnen. 
  
3. Europese GPP-criteria voor sanitaire kranen 
 
Op basis van de gegevens en informatie in het Technical Background Report worden de volgende reeksen Europese GPP-criteria voorgesteld:  
 
a) criteria voor de aankoop van waterzuinige sanitaire kranen (3.1), 
b) criteria voor installatiewerkzaamheden in nieuwe of gerenoveerde gebouwen (3.2), die kunnen worden toegepast naast de criteria voor de aankoop van 

waterzuinige sanitaire kranen.  
 
 

3.1 Europese GPP-criteria voor sanitaire kranen 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP ONDERWERP 
Aankoop van waterzuinige sanitaire kranen voor nieuwe of gerenoveerde 
gebouwen 

Aankoop van waterzuinige sanitaire kranen voor nieuwe of gerenoveerde 
gebouwen 

TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 
1. Waterconsumptie en daarmee verband houdende energiebesparing 
1A. Maximaal beschikbaar waterdebiet  

Het maximaal beschikbare waterdebiet dat uitstroomt mag, ongeacht de 
waterdruk, de in tabel 1 gegeven waarden niet overschrijden.  

 
Tabel 1. Maximaal beschikbaar waterdebiet voor sanitaire kranen  

Productsubgroep Waterdebiet [l/min] 

Keukenkranen  8,0 

Wastafelkranen  7,0 

Douchekoppen of douches [1] 9,0 
Noot [1]: douchekoppen en douches met verschillende soorten stralen moeten 

 
1. Waterconsumptie en daarmee verband houdende energiebesparing 
1A. Maximaal beschikbaar waterdebiet  
Het maximaal beschikbare waterdebiet dat uitstroomt mag, ongeacht de 
waterdruk, de in tabel 1 gegeven waarden niet overschrijden.  

 
Tabel 1. Maximaal beschikbaar waterdebiet voor sanitaire kranen 

Productsubgroep Waterdebiet  
[l/min] 

Keuken-
kranen[1]  

zonder doorstroombegrenzer 6,0 
met doorstroombegrenzer[2] 8,0 

Wastafel-
kranen[1] 

zonder doorstroombegrenzer 6,0 
met doorstroombegrenzer[2] 8,0 

Douchekoppen of douches [3] 8,0 
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aan deze eis voldoen voor de instelling met het hoogste waterdebiet. 
 
 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. 
In andere gevallen worden de testresultaten van sanitaire kranen volgens de 
testprocedure in de betreffende EN-norm (zie de lijst in tabel 2 hierna) of een 
gelijkwaardige norm samen met de inschrijving aan de aanbestedende dienst 
overgelegd. De tests moeten worden uitgevoerd bij een druk van 1,5, 3,0 en 
4,5 bar (± 0,2 bar) voor producten die door de fabrikant geschikt voor 
hogedrukinstallaties (normaliter 1,0 tot 5,0 bar) worden verklaard, en bij een 
druk van 0,2, 0,3 en 0,5 bar (± 0,02 bar) voor producten die door de fabrikant 
geschikt voor lagedrukinstallaties (normaliter 0,1 tot 0,5 bar) worden 
verklaard. De gemiddelde waarde van de drie metingen mag de in tabel 1 
vermelde maximale waterdebietwaarden niet overschrijden. De tests moeten 
worden uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen van de 
Europese Norm EN ISO 17025 of aan gelijkwaardige eisen. 
Een technisch dossier van de fabrikant of andere gepaste vormen van bewijs 
waaruit blijkt dat de producten aan deze eisen voldoen, worden ook aanvaard. 
 
Tabel 2. EN-normen voor sanitaire kranen 

Nummer Titel 

EN 200  
Sanitaire kranen. Tapkranen en mengkranen voor 
waterleidingstelsels type 1 en type 2 - Algemene 
technische specificatie  

EN 816  Sanitaire kranen. Zelfsluitende kranen (PN10) 

EN 817  Sanitaire kranen. Mechanisch instelbare mengkranen 
(PN10) - Algemene technische eisen 

EN 1111  Sanitaire kranen. Thermostatische mengkranen (PN 10) 
- Algemene technische eisen 

Noot [1]: kranen kunnen worden geleverd met of zonder 
doorstroombegrenzer. Het maximale waterdebiet is afhankelijk van de aan- of 
afwezigheid van dergelijke inrichting. 
Noot [2]: de doorstroombegrenzer moet de instelling van het standaarddebiet 
(spaarstand) op maximaal 6 l/min toestaan. Het maximaal beschikbare 
waterdebiet mag niet meer dan 8 l/min bedragen. 
Noot [3]: douchekoppen en douches met verschillende soorten stralen moeten 
aan deze eis voldoen voor de instelling met het hoogste waterdebiet. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. 
In andere gevallen worden de testresultaten van sanitaire kranen volgens de 
testprocedure in de betreffende EN-norm (zie de lijst in tabel 2 hierna) of een 
gelijkwaardige norm ter controle aan de aanbestedende dienst overgelegd, 
samen met de inschrijving. De tests moeten worden uitgevoerd bij een druk 
van 1,5, 3,0 en 4,5 bar (± 0,2 bar) voor producten die door de fabrikant 
geschikt voor hogedrukinstallaties (normaliter 1,0 tot 5,0 bar) worden 
verklaard, en bij een druk van 0,2, 0,3 en 0,5 bar (± 0,02 bar) voor producten 
die door de fabrikant geschikt voor lagedrukinstallaties (normaliter 0,1 tot 0,5 
bar) worden verklaard. De gemiddelde waarde van de drie metingen mag de in 
tabel 1 vermelde maximale waterdebietwaarden niet overschrijden. De tests 
moeten worden uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen 
van Europese Norm EN ISO 17025 of aan gelijkwaardige eisen. 
Voor producten met doorstroombegrenzer moet bovendien een beschrijving 
van de doorstroombegrenzer (d.w.z. de belangrijkste technische parameters en 
instructies voor installatie, instelling en gebruik) worden overgelegd. 
Een technisch dossier van de fabrikant of andere gepaste vormen van bewijs 
waaruit blijkt dat de producten aan deze eisen voldoen, worden ook aanvaard. 
 
Tabel 2. EN-normen voor sanitaire kranen 

Nummer Titel 

EN 200  Sanitaire kranen. Tapkranen en mengkranen voor 
waterleidingstelsels type 1 en type 2 - Algemene 
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EN 1112  
Sanitaire kranen. Douchekoppen voor sanitaire kranen 
voor waterleidingstelsels type 1 en type 2 - Algemene 
technische eisen 

EN 1286 Sanitaire kranen. Instelbare mengkranen voor 
lagedruktoepassingen - Algemene technische eisen 

EN 1287 
Sanitaire kranen. Thermostatische mengkranen voor 
lagedruktoepassingen - Algemene technische 
specificaties 

EN 15091 Sanitaire kranen. Elektronisch openende en sluitende 
kranen en hulpstukken 

EN 248  Sanitaire kranen. Algemene eis voor elektrolytisch 
aangebrachte coatings van Ni-Cr 

EN 60335-1 Elektrische toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk 
gebruik 

EN 60335-2-35 
Elektrische toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk 
gebruik, veiligheid, bijzondere eisen voor 
doorstroomverwarmers voor vloeistoffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technische specificatie  

EN 816  Sanitaire kranen. Zelfsluitende kranen (PN10) 

EN 817  Sanitaire kranen. Mechanisch instelbare mengkranen 
(PN10) - Algemene technische eisen 

EN 1111  Sanitaire kranen. Thermostatische mengkranen (PN 10) 
- Algemene technische eisen 

EN 1112  
Sanitaire kranen. Douchekoppen voor sanitaire kranen 
voor waterleidingstelsels type 1 en type 2 - Algemene 
technische eisen 

EN 1286 Sanitaire kranen. Instelbare mengkranen voor 
lagedruktoepassingen - Algemene technische eisen 

EN 1287 
Sanitaire kranen. Thermostatische mengkranen voor 
lagedruktoepassingen - Algemene technische 
specificaties 

EN 15091 Sanitaire kranen. Elektronisch openende en sluitende 
kranen en hulpstukken 

EN 248  Sanitaire kranen. Algemene eis voor elektrolytisch 
aangebrachte coatings van Ni-Cr 

EN 60335-1 Elektrische toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk 
gebruik 

EN 60335-2-35 
Elektrische toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk 
gebruik, veiligheid, bijzondere eisen voor 
doorstroomverwarmers voor vloeistoffen 

 

 
1B. Kleinste maximaal beschikbaar waterdebiet 
Het kleinste maximaal beschikbare waterdebiet van sanitaire kranen mag, 
ongeacht de waterdruk, niet lager zijn dan de in tabel 3 gegeven waarden. 

 
1B. Kleinste maximaal beschikbaar waterdebiet  
Het kleinste maximaal beschikbare waterdebiet van sanitaire kranen mag, 
ongeacht de waterdruk, niet lager zijn dan de in tabel 3 gegeven waarden. 
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Tabel 3. Kleinste maximaal beschikbaar waterdebiet voor sanitaire kranen 
Productsubgroep Waterdebiet [l/min] 

Keukenkranen 2,0 

Wastafelkranen 2,0 

Douchekoppen en douches 4,5 

Elektrodouches en 
lagedrukdouches2 3,0 

 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. 
In andere gevallen worden de testresultaten van sanitaire kranen volgens de 
testprocedure in de betreffende EN-norm (zie de lijst in tabel 2) of een 
gelijkwaardige norm ter controle aan de aanbestedende dienst overgelegd, 
samen met de inschrijving. De tests moeten worden uitgevoerd bij een druk 
van 1,5, 3,0 en 4,5 bar (± 0,2 bar) voor producten die door de fabrikant 
geschikt voor hogedrukinstallaties (normaliter 1,0 tot 5,0 bar) worden 
verklaard, en bij een druk van 0,2, 0,3 en 0,5 bar (± 0,02 bar) voor producten 
die door de fabrikant geschikt voor lagedrukinstallaties (normaliter 0,1 tot 0,5 
bar) worden verklaard. De gemiddelde waarde van de drie metingen mag niet 
lager zijn dan de in tabel 3 vermelde waterdebietwaarde. De tests moeten 
worden uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen van de 
Europese Norm EN ISO 17025 of aan gelijkwaardige eisen.    
Een technisch dossier van de fabrikant of andere gepaste vormen van bewijs 
waaruit blijkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, worden ook 
aanvaard. 
 

 

Tabel 3. Kleinste maximaal beschikbaar waterdebiet voor sanitaire kranen  
Productsubgroep Waterdebiet [l/min] 

Keukenkranen 2,0 

Wastafelkranen 2,0 

Douchekoppen en douches 4,5 

Elektrodouches en 
lagedrukdouches2 3,0 

 
Controle  
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen.  
In andere gevallen worden de testresultaten van sanitaire kranen volgens de 
testprocedure in de betreffende EN-norm (zie de lijst in tabel 2) of een 
gelijkwaardige norm ter controle aan de aanbestedende dienst overgelegd, 
samen met de inschrijving. De tests moeten worden uitgevoerd bij een druk 
van 1,5, 3,0 en 4,5 bar (± 0,2 bar) voor producten die door de fabrikant 
geschikt voor hogedrukinstallaties (normaliter 1,0 tot 5,0 bar) worden 
verklaard, en bij een druk van 0,2, 0,3 en 0,5 bar (± 0,02 bar) voor producten 
die door de fabrikant geschikt voor lagedrukinstallaties (normaliter 0,1 tot 0,5 
bar) worden verklaard. De gemiddelde waarde van de drie metingen mag niet 
lager zijn dan de in tabel 3 vermelde waterdebietwaarde. De tests moeten 
worden uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen van de 
Europese Norm EN ISO 17025 of aan gelijkwaardige eisen.    
Een technisch dossier van de fabrikant of andere gepaste vormen van bewijs 
waaruit blijkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, worden ook 
aanvaard. 
 

 

 
1C. Temperatuurregeling  

 
1C. Temperatuurregeling  

                                                 
2 Producten die in de handel worden gebracht als geschikt voor lagedrukinstallaties, doorgaans functionerend bij 0,1 tot 0,5 bar. 
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(Dit criterium geldt niet voor douchekoppen en sanitaire kranen die op een 
reeds temperatuurgestuurd watertoevoersysteem moeten worden aangesloten.)  
Sanitaire kranen moeten zijn uitgerust met een geavanceerd regelmechanisme 
of regelsysteem waarmee de eindgebruiker de watertemperatuur kan regelen.   
De overheden kunnen op basis van hun voorkeuren een van de volgende 
opties kiezen:  
 
a) sanitaire kranen moeten worden uitgerust met een warmwaterbarrière; 
 
b) sanitaire kranen moeten thermostatisch kunnen worden geregeld; 
 
c) sanitaire kranen moeten worden ontworpen met koudwatertoevoer in de 
middenpositie. 
 
Douches met dubbele handgreep of dubbele hendel voldoen niet aan dit 
criterium. 
 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een verklaring van de fabrikant/leverancier 
betreffende de soort oplossing die is gebruikt en zo nodig de technische 
parameters ervan.  
Indien de watertoevoer al temperatuurgestuurd is, moet de inschrijver 
toelichten welke specifieke regeltechniek is gebruikt die de sanitaire kraan 
geschikt maakt voor dit soort systeem. 
 

(Dit criterium geldt niet voor douchekoppen en sanitaire kranen die op een 
reeds temperatuurgestuurd watertoevoersysteem moeten worden aangesloten.)  
Sanitaire kranen moeten zijn uitgerust met een geavanceerd regelmechanisme 
of regelsysteem waarmee de eindgebruiker de watertemperatuur kan regelen.   
De overheden kunnen op basis van hun voorkeuren een van de volgende 
opties kiezen:  
 
a) sanitaire kranen moeten worden uitgerust met een warmwaterbarrière; 
 
b) sanitaire kranen moeten thermostatisch kunnen worden geregeld; 
 
c) sanitaire kranen moeten worden ontworpen met koudwatertoevoer in de 
middenpositie. 
 
Douches met dubbele handgreep of dubbele hendel voldoen niet aan dit 
criterium. 
 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een verklaring van de fabrikant/leverancier 
betreffende de soort oplossing die is gebruikt en zo nodig de technische 
parameters ervan.  
Indien de watertoevoer al temperatuurgestuurd is, moet de inschrijver 
toelichten welke specifieke regeltechniek is gebruikt die de sanitaire kraan 
geschikt maakt voor dit soort systeem. 
 

 
1D. Tijdregeling voor sanitaire kranen die zijn bedoeld voor verschillende 
gebruikers en veelvuldig gebruik 
Sanitaire kranen die worden geïnstalleerd in niet-huishoudelijke gebouwen en 
die zijn bedoeld voor verschillende gebruikers en voor frequent gebruik (bijv. 
sanitaire kranen in openbare toiletten of in wasruimten in scholen, 
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, zwembaden en dergelijke) moeten toelaten 

 
1D. Tijdregeling voor sanitaire kranen die zijn bedoeld voor verschillende 
gebruikers en veelvuldig gebruik 
Sanitaire kranen die worden geïnstalleerd in niet-huishoudelijke gebouwen en 
die zijn bedoeld voor verschillende gebruikers en voor frequent gebruik (bijv. 
sanitaire kranen in openbare toiletten of in wasruimten in scholen, 
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, zwembaden en dergelijke) moeten toelaten 
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de duur per watergebruik (d.w.z. de verbruikte hoeveelheid water) te 
beperken. Dit kan door de producten uit te rusten met systemen die de 
waterstroom na een bepaald tijdsinterval stoppen wanneer de kraan niet wordt 
gebruikt (bijvoorbeeld sensoren die de waterstroom beëindigen wanneer een 
gebruiker het sensorbereik verlaat) en/of systemen die de waterstroom na 
afloop van een vooraf ingesteld tijdsinterval beëindigen (bijvoorbeeld 
tijdsbegrenzers, die de waterstroom aan het einde van het ingestelde 
maximuminterval beëindigen). 
 
a) Indien de overheid een systeem met tijdregeling wenst: 
voor sanitaire kranen met tijdsbegrenzers mag de vooraf ingestelde maximale 
uitlooptijd maximaal 15 seconden zijn voor kranen en maximaal 35 seconden 
voor douches. Het product moet echter zodanig zijn ontworpen dat de 
installateur de uitlooptijd kan aanpassen aan de beoogde toepassing ervan.  
 
b) Indien de overheid een systeem met sensorsturing wenst: 
voor sanitaire kranen met sensor mag het water na gebruik nog maximaal 2 
seconden doorstromen in het geval van kranen en maximaal 3 seconden in het 
geval van douches. Bovendien moeten sanitaire kranen met sensor een 
ingebouwd veiligheidsmechanisme hebben dat de waterstroom afsluit na een 
vooraf ingestelde tijd van maximaal 2 minuten om ongevallen of een continue 
waterstroom uit kranen of douches die niet in gebruik zijn, te voorkomen.  
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een verklaring van de fabrikant/leverancier 
betreffende de soort oplossing die is gebruikt en zo nodig de technische 
parameters ervan (een vooraf ingesteld tijdsinterval voor de waterstroom 
bij tijdsbegrenzers, de uitschakeltijd bij sensoren). 
 

de duur per watergebruik (d.w.z. de verbruikte hoeveelheid water) te 
beperken. Dit kan door de producten uit te rusten met systemen die de 
waterstroom na een bepaald tijdsinterval stoppen wanneer de kraan niet wordt 
gebruikt (bijvoorbeeld sensoren die de waterstroom beëindigen wanneer een 
gebruiker het sensorbereik verlaat) en/of systemen die de waterstroom na 
afloop van een vooraf ingesteld tijdsinterval beëindigen (bijvoorbeeld 
tijdsbegrenzers, die de waterstroom aan het einde van het ingestelde 
maximuminterval beëindigen). 
 
a) Indien de overheid een systeem met tijdregeling wenst: 
voor sanitaire kranen met tijdsbegrenzers mag de vooraf ingestelde maximale 
uitlooptijd maximaal 15 seconden zijn voor kranen en maximaal 35 seconden 
voor douches. Het product moet echter zodanig zijn ontworpen dat de 
installateur de uitlooptijd kan aanpassen aan de beoogde toepassing ervan.  
 
b) Indien de overheid een systeem met sensorsturing wenst: 
voor sanitaire kranen met sensor mag het water na gebruik nog maximaal 1 
seconde doorstromen in het geval van kranen en maximaal 3 seconden in het 
geval van douches. Bovendien moeten sanitaire kranen met sensor een 
ingebouwd veiligheidsmechanisme hebben dat de waterstroom afsluit na een 
vooraf ingestelde tijd van maximaal 2 minuten om ongevallen of een continue 
waterstroom uit kranen of douches die niet in gebruik zijn, te voorkomen.  
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een verklaring van de fabrikant/leverancier 
betreffende de soort oplossing die is gebruikt en zo nodig de technische 
parameters ervan (een vooraf ingesteld tijdsinterval voor de waterstroom bij 
tijdsbegrenzers, de uitschakeltijd bij sensoren). 
 

 
 

 
2. Chemisch en hygiënisch gedrag van materialen 
Materialen die worden gebruikt in producten die met voor menselijke 
consumptie bestemd drinkwater in aanraking komen, en de met dergelijke 
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stoffen of materialen samenhangende onzuiverheden, mogen niet in het water 
vrijkomen op een manier waardoor ze direct of indirect afbreuk doen aan de 
bescherming van de volksgezondheid3. Zij mogen de kwaliteit van het voor 
menselijke consumptie bestemde water niet verslechteren, wat betreft 
voorkomen, geur of smaak. Binnen de aanbevolen grenzen voor correcte 
bediening (d.w.z. de gebruiksvoorwaarden overeenkomstig de toepasselijke 
EN-normen van tabel 2) mogen de materialen geen zodanige veranderingen 
ondergaan dat dit ten koste gaat van de deugdelijkheid van het product. 
Materialen die niet voldoende corrosiebestendig zijn, moeten op passende 
wijze worden beschermd opdat zij geen gezondheidsrisico vormen. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen.  
Ook andere gepaste vormen van bewijs worden aanvaard, zoals een 
schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan de bovenvermelde clausule is 
voldaan, samen met een kopie van een getuigschrift waarin is bevestigd dat is 
voldaan aan de hygiënevereisten van materialen/producten die in aanraking 
komen met drinkwater in overeenstemming met de nationale voorschriften van 
de lidstaat waar het product in de handel is gebracht. 
 

 
2. Productkwaliteit en levensduur 
 
2.1 Blootgestelde oppervlakken en kwaliteit van de coating 
Sanitaire kranen met NiCr-coating moeten (ongeacht het dragermateriaal) 
voldoen aan norm EN 248. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt (indien opgenomen), worden geacht te voldoen.  
In andere gevallen worden de testresultaten van sanitaire kranen volgens de 
testprocedure in de EN 248-norm of een gelijkwaardige norm samen met de 

 
3. Productkwaliteit en levensduur 
 
3.1 Blootgestelde oppervlakken en kwaliteit van de coating 
Sanitaire kranen met NiCr-coating moeten (ongeacht het dragermateriaal) 
voldoen aan norm EN 248. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt (indien opgenomen), worden geacht te voldoen.  
In andere gevallen worden de testresultaten van sanitaire kranen volgens de 
testprocedure in de EN 248-norm of een gelijkwaardige norm samen met de 
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inschrijving aan de aanbestedende dienst overgelegd. De tests moeten worden 
uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen van EN ISO 
17025 of aan gelijkwaardige eisen. 
Een technisch dossier van de fabrikant of andere gepaste vormen van bewijs 
waaruit blijkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, worden ook 
aanvaard. 
 
2.2 Repareerbaarheid en beschikbaarheid van reserveonderdelen  
Het product moet zodanig zijn ontworpen dat verwisselbare onderdelen 
gemakkelijk door de eindgebruiker of, in voorkomend geval, door een 
technicus kunnen worden vervangen. Informatie over welke onderdelen 
kunnen worden vervangen, dient duidelijk te worden vermeld op het aan het 
product gehechte informatieblad. De inschrijver dient ook duidelijke 
instructies te verstrekken die de eindgebruiker of, in voorkomend geval, een 
naar behoren opgeleide vakman, in staat stellen eenvoudige herstellingen uit te 
voeren. 
De inschrijver dient er voorts voor te zorgen dat er gedurende ten minste vijf 
jaar na de aankoopdatum reserveonderdelen beschikbaar zijn. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan 
de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
De inschrijver beschrijft hoe de onderdelen moeten worden vervangen en 
geeft een waarborg voor de beschikbaarheid van de reserveonderdelen. 
 
2.3 Garantie 
De inschrijver moet ten minste vier jaar garantie op herstel of vervanging 
bieden. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan 

inschrijving aan de aanbestedende dienst overgelegd. De tests moeten worden 
uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen van EN ISO 
17025 of aan gelijkwaardige eisen. 
Een technisch dossier van de fabrikant of andere gepaste vormen van bewijs 
waaruit blijkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, worden ook 
aanvaard. 
 
3.2 Repareerbaarheid en beschikbaarheid van reserveonderdelen 
Het product moet zodanig zijn ontworpen dat verwisselbare onderdelen 
gemakkelijk door de eindgebruiker of, in voorkomend geval, door een 
technicus kunnen worden vervangen. Informatie over welke onderdelen 
kunnen worden vervangen, dient duidelijk te worden vermeld op het aan het 
product gehechte informatieblad. De inschrijver dient ook duidelijke 
instructies te verstrekken die de eindgebruiker of, in voorkomend geval, een 
naar behoren opgeleide vakman, in staat stellen eenvoudige herstellingen uit te 
voeren. 
De inschrijver dient er voorts voor te zorgen dat er gedurende ten minste 
zeven jaar na de aankoopdatum reserveonderdelen beschikbaar zijn. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan 
de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
De inschrijver beschrijft hoe de onderdelen moeten worden vervangen en 
geeft een waarborg voor de beschikbaarheid van de reserveonderdelen. 
 
3.3 Garantie 
De inschrijver moet ten minste vier jaar garantie op herstel of vervanging 
bieden. 
 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan 
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de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
 

de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
 

 
3. Gebruikersinformatie 
Het product omvat de volgende informatie in gedrukte (op de verpakking 
en/of in de documentatie die het product vergezelt) en/of elektronische vorm: 
a) instructies voor de installatie, met inbegrip van informatie over de 

specifieke bedrijfsdruk waarvoor het product geschikt is; 
b) aanbevelingen betreffende het correcte gebruik en onderhoud (met inbegrip 

van schoonmaken en ontkalken) van het product, met vermelding van alle 
relevante instructies, met name:  

 i) advies over het onderhoud en het gebruik van het product,  
ii) informatie over welke onderdelen kunnen worden vervangen,  
iii) instructies betreffende de vervanging van de sluitring wanneer 

een kraan lekt,  
iv) advies over het reinigen van sanitaire kranen met geschikte 

schoonmaakmiddelen om schade aan de interne en externe 
oppervlakken te voorkomen, 

v) advies over regelmatig en correct onderhoud van 
beluchtingstoestellen.  

 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan 
de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
 

 
4. Gebruikersinformatie 
Het product omvat de volgende informatie in gedrukte (op de verpakking 
en/of in de documentatie die het product vergezelt) en/of elektronische vorm: 
a) instructies voor de installatie, met inbegrip van informatie over de 

specifieke bedrijfsdruk waarvoor het product geschikt is; 
b) aanbevelingen betreffende het correcte gebruik en onderhoud (met inbegrip 

van schoonmaken en ontkalken) van het product, met vermelding van alle 
relevante instructies, met name:  
 

i) advies over het onderhoud en het gebruik van het product,  
ii) informatie over welke onderdelen kunnen worden vervangen,  
iii) instructies betreffende de vervanging van de sluitring wanneer 

een kraan lekt,  
iv) advies over het reinigen van sanitaire kranen met geschikte 

schoonmaakmiddelen om schade aan de interne en externe 
oppervlakken te voorkomen, 

v) advies over regelmatig en correct onderhoud van 
beluchtingstoestellen.  

 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde criteria 
beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van 
bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan 
de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. 
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3.2 Europese GPP-criteria voor de installatie van sanitaire kranen 
Deze criteria moeten worden toegepast naast de criteria in deel 3.1 indien de opdracht installatiewerkzaamheden betreft. 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 
ONDERWERP ONDERWERP 

Installatie van nieuwe of vervanging van bestaande waterzuinige sanitaire 
kranen  

Installatie van nieuwe of vervanging van bestaande waterzuinige 
sanitaire kranen  

SELECTIECRITERIUM SELECTIECRITERIUM 
 

1. De aannemer moet aantonen dat voor de installatie of vervanging van 
sanitaire kranen gekwalificeerd en ervaren personeel wordt ingezet. 

De aannemer moet ook een lijst verstrekken van installatiewerkzaamheden 
voor sanitaire kranen die hij de laatste vijf jaar heeft uitgevoerd, samen met 
certificaten voor de belangrijkste werkzaamheden waaruit de bevredigende 
uitvoering blijkt. 

Controle 
De aannemer moet een lijst verstrekken van de personen die verantwoordelijk 
zijn voor het project, met vermelding van hun opleiding en 
beroepsbekwaamheid en hun desbetreffende ervaring. Deze lijst bevat ook de 
werknemers van de onderaannemers indien de werkzaamheden worden 
uitbesteed en een overzicht van de projecten die de laatste vijf jaar zijn 
uitgevoerd. 

 

1. De aannemer moet aantonen dat voor de installatie of vervanging van 
sanitaire kranen gekwalificeerd en ervaren personeel wordt ingezet. 

De aannemer moet ook een lijst verstrekken van installatiewerkzaamheden 
voor sanitaire kranen die hij de laatste vijf jaar heeft uitgevoerd, samen met 
certificaten voor de belangrijkste werkzaamheden waaruit de bevredigende 
uitvoering blijkt. 

Controle  
De aannemer moet een lijst verstrekken van de personen die verantwoordelijk 
zijn voor het project, met vermelding van hun opleiding en 
beroepsbekwaamheid en hun desbetreffende ervaring. Deze lijst bevat ook de 
werknemers van de onderaannemers indien de werkzaamheden worden 
uitbesteed en een overzicht van de projecten die de laatste vijf jaar zijn 
uitgevoerd. 
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CONTRACTVOORWAARDEN  CONTRACTVOORWAARDEN 
 

2. De aannemer moet ervoor zorgen dat, indien de kranen zijn uitgerust 
met sensoren of tijdsbegrenzers  

• voor sensoren de gevoeligheid en de tijdsduur worden ingesteld, in 
overleg met de aanbestedende dienst, op niveaus die zijn afgestemd op 
de behoeften van de gebruiker zonder dat buitensporig veel water en 
energie worden verbruikt;  

• de sensoren worden gecontroleerd om zich ervan te vergewissen dat zij 
goed werken en voldoende gevoelig zijn om gewone bewegingen van 
gebruikers waar te nemen; 

• de tijdsbegrenzers worden ingesteld, in overleg met de aanbestedende 
dienst, op tijden die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker 
zonder dat buitensporig veel water en energie worden verbruikt. 

 

Controle  
Verklaring van de aannemer of andere bewijzen dat de nodige aanpassingen en 
kalibraties zullen worden uitgevoerd. 

 

2. De aannemer moet ervoor zorgen dat, indien de kranen zijn uitgerust 
met sensoren of tijdsbegrenzers  

• voor sensoren de gevoeligheid en de tijdsduur worden ingesteld, in 
overleg met de aanbestedende dienst, op niveaus die zijn afgestemd 
op de behoeften van de gebruiker zonder dat buitensporig veel water 
en energie worden verbruikt;  

• de sensoren worden gecontroleerd om zich ervan te vergewissen dat 
zij goed werken en voldoende gevoelig zijn om gewone bewegingen 
van gebruikers waar te nemen; 

• de tijdsbegrenzers worden ingesteld, in overleg met de aanbestedende 
dienst, op tijden die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker 
zonder dat buitensporig veel water en energie worden verbruikt. 

 

Controle  
Verklaring van de aannemer of andere bewijzen dat de nodige aanpassingen 
en kalibraties zullen worden uitgevoerd. 
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Toelichting 
 
De aanbestedende diensten mogen voor de aankoop van sanitaire kranen afzonderlijke opdrachten (voor bijvoorbeeld het ontwerp, de levering van de 
uitrusting en de installatie van de uitrusting) gunnen aan verschillende aannemers. In dergelijke gevallen kunnen dus verschillende aannemers 
verantwoordelijk zijn voor naleving van de verschillende criteria.  

Er moet voor worden gezorgd dat de gebruikersinformatie na de voltooiing van de installatiewerkzaamheden aan de juiste persoon wordt overhandigd (samen 
met een link naar de informatie op de website van de fabrikant). 
 

Onderhoud 

Sanitaire kranen moeten op gepaste wijze worden onderhouden zodat het systeem naar behoren functioneert. Bepaalde onderdelen van sanitaire kranen kunnen 
na enige tijd hun vereiste eigenschappen verliezen, zoals dichtingen die niet langer voldoende bescherming tegen lekken bieden, en moeten mogelijk worden 
vervangen. Bijgevolg moet een planning worden opgemaakt en uitgevoerd voor de controle van de staat van de sanitaire kranen en de vervanging van 
versleten onderdelen. 

 

Kostenoverwegingen 
 
Levenscycluskosten 
 
De aanbestedende dienst kan uitgaan van een evaluatie van de levenscycluskosten om de kosten van de sanitaire kranen gedurende hun levensduur vast te 
stellen. Een dergelijke evaluatie moet de initiële installatiekosten, de geraamde levensduur, de vervangingskosten van de sanitaire kranen en hun geraamde 
levensduur, alsmede de water- en energiekosten van sanitaire kranen gedurende de levensduur omvatten. De aanbestedende dienst moet de waterprijs (met 
inbegrip van de prijs voor de toevoer van warm water) en het stijgingspercentage alsmede de toepasselijke rente op investeringen vaststellen. De 
aanbestedende dienst kan ook de inschrijver ertoe verplichten een dergelijke evaluatie uit te voeren op voorwaarde dat hij de evaluatieparameters duidelijk 
bepaalt, zodat de verschillende inschrijvingen tijdens de evaluatiefase kunnen worden beoordeeld.  
De levenscycluskosten kunnen worden opgenomen in de gunningscriteria indien het criterium van de "economisch voordeligste inschrijving" wordt gebruikt. 
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Verklarende woordenlijst 
 
Voor de toepassing van deze GPP-criteria wordt verstaan onder: 
 

1) "kraan": een direct of indirect, mechanisch en/of automatisch bediend ventiel waarlangs water wordt onttrokken; 

2) "douchekop": 

a) een vast geïnstalleerde, eventueel verstelbare hoofddouche of zijdouche, bodyjetdouche of vergelijkbare inrichting, van waaruit water uit het 
toevoersysteem op de gebruiker wordt gericht; of  

b) een met een doucheslang op een kraan aangesloten afneembare handdouche, die rechtstreeks aan de kraan of in een aan de wand bevestigde houder kan 
worden opgehangen;  

3) "douche": een combinatie van douchekop en bijbehorende controleventielen en/of apparaten die als set verpakt en verkocht worden; 

4) "douche met dubbele handgreep of dubbele hendel": een douche met afzonderlijke handgrepen of hendels voor de regeling van de aanvoer van koud en 
warm water; 

5) "elektrische douche": een douchesysteem met elektrische doorstromer voor de lokale verwarming van water; 

6) "speciale sanitaire kranen voor niet-huishoudelijk gebruik": sanitaire kranen die voor het bedoelde gebruik voor niet-huishoudelijke doeleinden een 
onbeperkte waterstroom vereisen; 

7) "doorstroombegrenzer": een technische inrichting die de waterstroom tot een bepaald volume beperkt en een sterkere doorstroming alleen toestaat 
wanneer de gebruiker deze functie eenmalig gedurende een bepaalde tijd activeert; 

8) "maximaal beschikbaar waterdebiet": het grootst mogelijke waterdebiet door het systeem of door een afzonderlijke kraan;  

9) "kleinste maximaal beschikbaar waterdebiet": het kleinst mogelijke waterdebiet door het systeem of door een afzonderlijke kraan wanneer het ventiel 
volledig wordt geopend; 

10) "technisch veiligheidsmechanisme": een onderdeel van een sensorgestuurde sanitaire kraan dat voorkomt dat het water na een 
voorgeprogrammeerde tijdspanne blijft stromen, zelfs wanneer zich een persoon of object binnen het bereik van de sensor bevindt. 
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