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Wandpanelen – 

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 wandpanelen. 
In het 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 overheidsopdracht 
aan bod en wordt uitgelegd hoe in elk stadium het beste 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. Ze bepalen specifieke milieucriteria, 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 definitieve beslissing, afhankelijk van hun 
score voor de andere gunningscriteria. 

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

 
Merk op dat de contractant gebonden is door het bestaande wettelijke kader. 
 
Waar de controle van de criteria vermeldt dat andere passende bewijsmiddelen gebruikt 
kunnen worden, 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 beschouwd kan worden. 
 
 
1. Omschrijving en toepassingsgebied 
 
In verband met deze criteria voor groene overheidsopdrachten worden wandpanelen 
gedefinieerd als platen die verticaal of in een hoek geplaatst worden in een gebouw 
(bijvoorbeeld in verbouwingen van zolders), waarbij het paneel zelf niet dragend is en het 
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oppervlak ervan niet het definitieve oppervlak is dat in het afgewerkte gebouw te zien is, 
m.a.w. het zal bepleisterd, geëgaliseerd, geschilderd, behangen enz. worden. 
 
De aandacht wordt toegespitst op twee afzonderlijke materiaaltypen van wandpanelen, omdat 
deze materialen samen omzeggens de volledige markt van de wandpanelen 
vertegenwoordigen. Het gaat om gipsplaten en platen op houtbasis. Beide materialen worden 
als aparte entiteiten behandeld, want hoewel hun gebruik overlapt, is dat niet het geval voor 
het materiaal en evenmin voor de normen waaraan ze moeten voldoen. 
 
Er bestaan verschillende milieukeuren en normen voor wandpanelen. Sommige hebben 
betrekking op beide materialen, zoals de Nordic Swan voor wandpanelen, de Australische 
Good Environmental Choice-milieukeur, terwijl andere slechts betrekking hebben op een van 
de twee materialen zoals de Duitse Blaue Engel voor samengestelde houten panelen, de 
Canadese milieukeur voor gipsplaten of het Japanse Ecomark voor platen op houtbasis. 
 
De meeste wandpaneelproducten vallen onder de Bouwproductenrichtlijn, en bouwproducten 
die onder deze richtlijn vallen, moeten CE-gemarkeerd zijn. De CE-markering gaat gepaard 
met specifieke technische informatie over de specifieke prestaties van deze producten. 

 
2. Belangrijkste milieueffecten 
 
De voornaamste effecten van wandpanelen vloeien voort uit het energieverbruik tijdens de 
productie, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen als gevolg van de productie, de impact 
van de verwijdering wanneer de producten het eind van hun nuttige levensduur bereiken, en 
de vorming van afval tijdens de plaatsing. 
 
Het domein waar de impact het grootst kan zijn, is de beperking van het afval, 
recyclagemogelijkheden en het voorkomen van storten. Een groot aantal van de specificaties 
is dan ook toegespitst op dit aspect. 
 
Bovendien heeft de gasafgifte van bindmiddelen van houten panelen tijdens de gebruiksfase, 
namelijk wanneer de panelen geplaatst worden, een invloed op het binnenmilieu van een 
gebouw, ook al wordt de gasafgifte zelf niet als een milieueffect beschouwd. 
 

Belangrijkste milieueffecten  GPP-benadering 
 
 

• Effect van de materialen die 
gebruikt worden om de 
wandpanelen te produceren – 
verbruik van hulpbronnen. 

 
• Effect van materialen en 

stoffen die gebruikt worden 
tijdens de productie en daarna 
tijdens het gebruik vrijkomen. 

 
• Effect van de energie die 

gebruikt wordt tijdens de 
verschillende productiefasen 
van de wandpanelen. 

 
 
• Effect van afval, wanneer de 

wandpanelen en het 
bijbehorende afval verwijderd 
worden op het einde van de 
levensduur. 

 

  
• Goed beheer van materialen ter 

plaatse bevorderen (schade aan 
en verspilling van materiaal 
vermijden). 

• De aankoop aanmoedigen van 
wandpanelen in gipsplaat waarin 
synthetisch en gerecycleerd gips 
gebruikt wordt. 

• Het gebruik van bepaalde 
chemische samenstellingen 
verminderen. 

• Waar mogelijk het 
energieverbruik tijdens de 
productie tot een minimum 
beperken. 

• Het gebruik van 
milieuvriendelijke materialen 
bevorderen. 

• De aankoop aanmoedigen van 
platen op houtbasis waarin 
duurzame houtmaterialen zijn 
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gebruikt. 

• Recyclageprogramma's voor 
bouw- en sloopafval bevorderen. 

 
 
Merk op dat de volgorde van de effecten niet noodzakelijk overeenstemt met de volgorde van 
het belang ervan. 
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3. GPP-criteria voor wandpanelen bestaande uit gipsplaat 
 

3.1. GPP-kerncriteria voor wandpanelen bestaande uit gipsplaat 
 

 
ONDERWERP 
 
Aankoop van gebruiksvriendelijke wandpanelen. 

 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

1. Papier dat gebruikt wordt bij de productie van panelen in gipsplaat moet afkomstig zijn 
van: 

a. 100 % gerecycleerd hout/papier, en/of 
b. papier gemaakt van hout, houtvezels of houtdeeltjes die afkomstig zijn van 

legaal gekapte bossen. 
 

Controle a: voorlegging van de passende documentatie waaruit blijkt dat het papier 
of hout 100 % gerecycleerd is, namelijk van een nationale of EU-
certificeringsregeling. 

 
 

Controle b: de legale herkomst van hout/houtvezels kan worden aangetoond aan de 
hand van een traceringsysteem met bewakingsketen. 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 het hout/de houtvezels overeenkomstig 
FSC[2], PEFC[3] of gelijkwaardige systemen worden ook aanvaard als bewijs van de 
naleving. Als het hout/de houtvezels uit een land komen dat een vrijwillige 
partnerschapsovereenkomst met de EU ondertekend heeft, 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. Het gips moet minstens 2 % gerecycleerde gipsplaat bevatten (in gewicht, op basis 
van een jaargemiddelde, met uitzondering van gips dat afkomstig is van 
rookgasontzwaveling). Waar hogere percentages mogelijk zijn, verdienen die de 
voorkeur. 

 
Controle: er moet afdoende bewezen worden dat aan dit criterium voldaan is. 
Bijvoorbeeld door het voorleggen van documentatie inzake kwaliteitscontrole of 
productie. 

 
 
 
 

                                                 
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 
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GUNNINGSCRITERIA 
Er worden extra punten toegekend: 

1. In verhouding tot het hogere percentage aan gerecycleerd gips in de aangekochte 
gipsplaat. 

 
Controle: er moet afdoende bewezen worden dat aan dit criterium voldaan is. 
Bijvoorbeeld door documentatie voor te leggen die aantonen dat de gipsplaat dit 
hogere percentage aan gerecycleerd gips bevat. 
 

2. Papier dat gebruikt wordt bij de productie van gipspanelen is gemaakt van hout, 
houtvezels of houtdeeltjes die afkomstig zijn van bossen die aantoonbaar 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 beantwoorden 
aan 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) en, voor zover 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: het feit dat het om duurzaam gekapt hout gaat, kan worden bewezen aan 
de hand van een traceringsysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen door derden 
gecertificeerd zijn, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of een EMAS-
beheersysteem. De naleving kan ook worden aangetoond met certificaten van de 
"chain of custody" (controleketen) van de houtvezels overeenkomstig FSC, PEFC of 
gelijkwaardige systemen. 

 
 

CONTRACTVOORWAARDEN 
 

1. Er moet informatie ter beschikking worden gesteld over bedekkingsmaterialen voor 
wandpanelen, zoals verftypen, die de recyclage of het voorkomen van storten van 
gipsplaten op het einde van hun levensduur niet in het gedrang brengen. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende bewijsmiddelen 
worden eveneens aanvaard. 

 
2. Bij het product of op de verpakking of etiketten moet gepaste en aanvaardbare 

gebruiksinformatie worden verstrekt, met een beschrijving van de behandeling, de 
installatieprocedures, de oppervlaktebehandelingen, de recyclage en/of de 
verwijderingsmethodes. 
 
Controle: de naleving van deze vereisten wordt aangetoond door het voorleggen van 
voorbeelden van etiketten, verpakkingen en informatie die beschikbaar is in het 
verkooppunt. Andere passende bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 

 
3. De inschrijver moet aantonen dat de aannemer die de wandpanelen installeert een 

effectief beleid en procedures aanhoudt om ervoor te zorgen dat het afval als gevolg 
van de installatie, namelijk restanten, snijverliezen, beschadigde platen enz., 
behoorlijk en op duurzame wijze verwerkt wordt, bijvoorbeeld via terugwinning, 
recyclage of het voorkomen van storten, waar mogelijk via een aangepast 
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inzamelingsprogramma. 
 

Controle: mogelijke bewijsmiddelen zijn onder meer EMAS- en ISO 14001-
certificaten of gelijkwaardige certificaten uitgereikt door instanties die beantwoorden 
aan het Gemeenschapsrecht of de relevante Europese of internationale normen 
inzake de certificering op basis van milieubeheersnormen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 

 
Uitgebreide GPP-criteria voor wandpanelen van gipsplaat 
 
ONDERWERP 
 
Aankoop van gebruiksvriendelijke wandpanelen. 

 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

1. Papier dat gebruikt wordt bij de productie van panelen in gipsplaat moet afkomstig zijn 
van: 

a. 100 % gerecycleerd hout/papier, en/of 
b. papier gemaakt van hout, houtvezels of houtdeeltjes afkomstig van legaal 

gekapte bossen. 
 

Controle a: voorlegging van de passende documentatie waaruit blijkt dat het papier 
of hout 100 % gerecycleerd is, namelijk van een nationale of EU-
certificeringsregeling. 
 
Controle b: de legale herkomst van hout/houtvezels kan worden aangetoond aan de 
hand van een traceringsysteem met "chain of custody" (controleketen). 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 met de EU heeft ondertekend, 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. Het gips moet minstens 5% gerecycleerde gipsplaat bevatten (in gewicht, op basis 
van een jaargemiddelde, met uitzondering van gips dat afkomstig is van 
rookgasontzwaveling). Waar hogere percentages mogelijk zijn, verdienen die de 
voorkeur. 

 
Controle: er moet afdoende bewezen worden dat aan dit criterium voldaan is. 

                                                 
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 
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Bijvoorbeeld door het voorleggen van documentatie inzake kwaliteitscontrole of 
productie. 

 
3. Indien panelen mogelijk radioactief materiaal bevatten (bv. van slakkenproducten, as 

van kolenvuur, fosforhoudend gips), moet worden aangetoond dat de gamma-index 
(my) of de activiteitsindex (l1) lager is dan 1. 

 
Radioactieve stoffen in het materiaal van de panelen worden uitgedrukt als gamma-
index/activiteitsindex in overeenstemming met: 

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0 
De radiumindex mag niet hoger zijn dan: CRa/100 = 1,0. 
 
In de bovenvermelde formule betekenen CK, CRa en CTh respectievelijk de 
concentratie aan kalium-40, radium-226 en thorium-232, uitgedrukt in becquerel per 
kilogram (Bq/kg) van het materiaal. 1% kalium is equivalent aan 310 Bq/kg kalium-40, 
1 ppm uranium is equivalent aan 12,3 Bq/kg radium-226 en 1 ppm thorium aan 4,0 
Bq/kg thorium-232. 
 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. Een 
testrapport van een onafhankelijk laboratorium, bijvoorbeeld, of een ander geschikt 
bewijs zal ook worden aanvaard. 

 
4. Gipsplaat mag als eindproduct geen enkel chemisch product bevatten dat ingedeeld 

is als: 
 

• kankerverwekkend (R40, R45, R49) 
• mutageen (R46, R68) 
• schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) 
• toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
geeft de volgende H-zinnen die overeenstemmen met de bovenvermelde R-zinnen. 
Het eindproduct mag onder normale gebruiksomstandigheden geen stoffen of 
preparaten vrijgeven of uitlogen die ingedeeld zijn bij de hierna vermelde H-zinnen: 

• kankerverwekkend (Kankerverwekkend 1A, 1B en 2: H350, H350i, H351) 
• mutageen en veroorzaakt erfelijke genetische schade (Mutageen 1B en 2: 

H340 en H341) 
• schadelijk voor het voortplantingssysteem (Reprotoxisch 1A, 1B en 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd en H360Df) 
• toxisch (Acute toxiciteit 1, 2 en 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

Aquat. chron. 2: H412). 
 

Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende bewijsmiddelen, 
zoals een testrapport van een onafhankelijk laboratorium of 
veiligheidsinformatiebladen, worden ook aanvaard. 

 
5. Gipsplaten mogen niet geïmpregneerd, geëtiketteerd, voorzien van een deklaag of 

behandeld zijn op een manier die recyclage en/of compostering in Europa zou 
verhinderen. 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. 
Bijvoorbeeld relevante testcertificaten en informatiebladen of andere gepaste 
bewijzen worden ook aanvaard. 
 

 
 

GUNNINGSCRITERIA 
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Extra punten worden toegekend voor: 
1. In verhouding tot het verhoogde percentage van na verbruik gerecycleerd gips in de 

aangekochte gipsplaat. 
 

OF 
 
In verhouding tot het verhoogde percentage van na verbruik gerecycleerd gips dat 
van het terugnameprogramma van de fabrikant wordt afgeleid naar een 
compostvoorziening of dat gebruikt wordt in cementvervaardiging of een 
gelijkwaardige goedgekeurde methode om storten te voorkomen. 
 

 
Controle: er moet afdoende worden bewezen dat aan dit criterium is voldaan, 
bijvoorbeeld door documentatie voor te leggen met bewijs van de gerecycleerde 
input. 

 
2. Papier dat gebruikt wordt in de productie van gipspanelen is gemaakt van hout, 

houtvezels of houtdeeltjes die afkomstig zijn van bossen die aantoonbaar 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 beantwoorden 
aan 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) en, voor zover 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: het feit dat het hout duurzaam gekapt is, kan worden aangetoond aan de 
hand van een traceringsysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen door derden 
gecertificeerd zijn, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of een EMAS-
beheersysteem. De naleving kan ook worden aangetoond aan de hand van 
certificaten inzake de "chain of custody" (controleketen) van de houtvezels 
overeenkomstig FSC, PEFC of gelijkwaardige systemen. 

 
CONTRACTVOORWAARDEN 
 

1. Er moet informatie ter beschikking worden gesteld over bedekkingsmaterialen voor 
wandpanelen, zoals verftypen, die de recyclage of het voorkomen van storten van 
gipsplaten op het einde van de levensduur niet in het gedrang brengen. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende bewijsmiddelen 
worden eveneens aanvaard. 
 

2. Bij het product of op de verpakking of etiketten moet gepaste en aanvaardbare 
gebruiksinformatie worden verstrekt, met een beschrijving van de behandeling, de 
installatieprocedures, de oppervlaktebehandelingen, de recyclage en/of de 
verwijderingsmethodes. 
 
Controle: de naleving van deze vereisten wordt aangetoond door het voorleggen van 
voorbeelden van etiketten, verpakkingen en informatie die beschikbaar is in het 
verkooppunt. Andere passende bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 
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3. De inschrijver moet aantonen dat de aannemer die de wandpanelen installeert een 
effectief beleid en procedures aanhoudt om ervoor te zorgen dat het afval als gevolg 
van de installatie, namelijk restanten, snijverliezen, beschadigde platen enz., 
behoorlijk en op duurzame wijze verwerkt wordt, bijvoorbeeld via terugwinning, 
recyclage of het voorkomen van storten, waar mogelijk via een aangepast 
inzamelingsprogramma. 

 
Controle: mogelijke bewijsmiddelen zijn onder meer EMAS- en ISO 14001-
certificaten of gelijkwaardige certificaten uitgereikt door instanties die beantwoorden 
aan het Gemeenschapsrecht of de relevante Europese of internationale normen 
inzake de certificering op basis van milieubeheersnormen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 
 

 
3.2. Toelichting 
 

De aanbestedende dienst moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en 
beoordelen of gespecialiseerde platen nodig zijn, bijvoorbeeld platen met verhoogde 
vochtbestendigheid. 
 
De productie van gipsplaten moet beantwoorden aan de Europese, nationale en regionale 
voorschriften en normen voor de emissies in de atmosfeer van het productieproces, in het 
bijzonder stof en zwaveldioxide, en waterafvoer inclusief gesuspendeerde stoffen en 
chemisch zuurstofverbruik, CZV. 
 
Mogelijk wil de aanbestedende dienst een contractvoorwaarde inlassen om ervoor te zorgen 
dat de afvalniveaus van de gipsplaten (restanten en beschadigde platen door 
weersomstandigheden, onjuiste opslag enz.) tot een minimum worden beperkt. 
  
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. 
 
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 insluiten, 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 milieuoverweging is voor een product, hangt af van 
een aantal variabelen zoals de levensduur van het product en het verpakkingsmateriaal. 
Bijvoorbeeld voor een product met korte levensduur is verpakking waarschijnlijk belangrijker 
dan voor een product met 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 het milieueffect van 
hun verpakkingskeuze en of de leverancier beantwoordt aan de beleidslijnen van de 
aanbestedende dienst. 
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4. GPP-criteria voor wandpanelen op houtbasis 
 

4.1. GPP-kerncriteria voor wandpanelen op houtbasis 
 
ONDERWERP 
 
Aankoop van gebruiksvriendelijke wandpanelen. 

 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

1. Het niet-gerecycleerde houtmateriaal dat gebruikt wordt, moet afkomstig zijn van 
legale bronnen. 

 
Controle: de legale herkomst van hout/houtvezels kan worden aangetoond aan de 
hand van een traceringsysteem met "chain of custody" (controleketen). Dit soort 
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 controleketen 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 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. 

2. Houten panelen waarvan de bindmiddelen formaldehyde bevatten, mogen de 
emissiegrenswaarde van de E1-norm voor formaldehyde overeenkomstig EN13986, 
0,13 mg / m3 lucht (of 0,1 ppm) niet overschrijden. Dit geldt ook voor platen die van 
een deklaag voorzien zijn en voor voorbekleding1. 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. Een 
testrapport van een onafhankelijk laboratorium, bijvoorbeeld, of een ander geschikt 
bewijs zal ook worden aanvaard. 

 
 
 
 
 

                                                 
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 
1 De EN 13986-norm verwijst naar de CE-markering voor plaatproducten op basis van hout in de bouwsector. De testvereisten voor 
formaldehyde klasse E1 worden opgesomd in bijlage B van de norm. Klasse E1 bepaalt 8 mg of minder formaldehyde per 100 g 
ovendroge plaat voor onbeklede spaanplaat, OSB, en MDF onder testmethode EN 120. Ze bepaalt 3,5 mg/m2h of minder 
formaldehyde-emissie voor alle andere plaatproducten onder testmethode EN 717-2. 
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GUNNINGSCRITERIA 
Extra punten worden toegekend voor: 

1. Het aandeel (%) van gerecycleerd of hergebruikt hout in het hout. Hoe hoger dit 
percentage, hoe hoger het niveau van de toegekende punten. 

 
Controle: de inschrijvers moeten een ondertekende verklaring voorleggen waarin 
wordt aangegeven tot op welk niveau de producten aan dit criterium voldoen. Andere 
passende bewijzen worden eveneens aanvaard. 
 

2. Het eindproduct bestaande uit hout, houtvezels of houtdeeltjes die afkomstig zijn van 
bossen die aantoonbaar 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 beantwoorden 
aan 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: het feit dat het hout duurzaam is gekapt, kan worden aangetoond aan de 
hand van een traceringsysteem. Dit soort vrijwillige systemen kunnen door derden 
gecertificeerd zijn, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of een EMAS-
beheersysteem. De naleving kan ook worden aangetoond aan de hand van 
certificaten van de "chain of custody" (controleketen) van de houtvezels 
overeenkomstig FSC, PEFC of gelijkwaardige systemen. 

 
 

CONTRACTVOORWAARDEN 
 

1. Er moet informatie ter beschikking worden gesteld over bedekkingsmaterialen voor 
wandpanelen, zoals verftypen, die de recyclage of het voorkomen van storten van 
platen op houtbasis op het einde van de levensduur niet in het gedrang brengen. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende bewijsmiddelen 
worden eveneens aanvaard. 
 

2. Bij het product of op de verpakking of etiketten moet gepaste en aanvaardbare 
gebruiksinformatie worden verstrekt, met een beschrijving van de behandeling, de 
installatieprocedures, de oppervlaktebehandelingen, de recyclage en/of de 
verwijderingsmethodes. 

 
Controle: de naleving van deze vereisten wordt aangetoond door het voorleggen van 
voorbeelden van etiketten, verpakkingen en informatie die beschikbaar is in het 
verkooppunt. Andere passende bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 
 

3. De inschrijver moet aantonen dat de aannemer die de wandpanelen installeert een 
effectief beleid en procedures aanhoudt om ervoor te zorgen dat het afval als gevolg 
van de installatie behoorlijk en op duurzame wijze wordt verwerkt, zoals recyclage of 
het voorkomen van storten waar mogelijk. 
 
Controle: mogelijke bewijsmiddelen zijn onder meer EMAS- en ISO 14001-
certificaten of gelijkwaardige certificaten uitgereikt door instanties die beantwoorden 
aan het Gemeenschapsrecht of de relevante Europese of internationale normen 
inzake de certificering op basis van milieubeheersnormen. Andere passende 
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bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 
 

 
 
4.2. Uitgebreide GPP-criteria voor wandpanelen op houtbasis 

 
ONDERWERP 
 
Aankoop van gebruiksvriendelijke wandpanelen. 

 
 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

1. Het niet-gerecycleerde houtmateriaal dat gebruikt wordt, moet afkomstig zijn van 
legale bronnen. 

 
Controle: de legale herkomst van het hout/de houtvezels kan worden aangetoond 
aan de hand van een traceringsysteem met controleketen. Deze vrijwillige systemen 
kunnen door derden zijn gecertificeerd, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 
14000 of een EMAS-beheersysteem. 

De naleving kan ook worden aangetoond aan de hand van certificaten van de 
controleketen van hout/houtvezels overeenkomstig FSC[2], PEFC[3] of gelijkwaardige 
systemen. Als het hout/de houtvezels afkomstig zijn van een land dat een vrijwillige 
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. 

2. Houten panelen met bindmiddelen die formaldehyde bevatten, moeten beter zijn dan 
de E1-norm voor formaldehyde overeenkomstig EN13986. Dit geldt ook voor platen 
die van een deklaag voorzien zijn en voor vooromhulling. 

 
Controle: de inschrijver moet afdoende bewijzen dat aan dit criterium is voldaan. Een 
testrapport van een onafhankelijk laboratorium, bijvoorbeeld, of een ander geschikt 
bewijs zal ook worden aanvaard. 
 

3. Het gehalte aan vrij formaldehyde in lijmen voor triplex/multiplex platen of 
gelamineerde houtplaten mag niet hoger zijn dan 0,5% g/g. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ander gepast bewijs, zoals een 
testrapport van een onafhankelijk laboratorium, wordt ook aanvaard. 
 

 

                                                 
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 
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4. Samengestelde houten panelen met bindmiddelen die fenol bevatten, mogen de 
fenolconcentratie van 14µg/m³ in de onderzoekruimte niet overschrijden. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ander gepast bewijs, zoals een 
testrapport van een onafhankelijk laboratorium, wordt ook aanvaard. 

 
5. Samengestelde houten panelen die bindmiddelen op basis van PMDI bevatten 

(polymeer difenylmethaandiisocyanaat), mogen niet meer dan 1µg/m³ (aantoonbaar) 
van het monomeer MDI afgeven. 
 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ander gepast bewijs, zoals een 
testrapport van een onafhankelijk laboratorium, wordt ook aanvaard. 
 

 
6. Het eindproduct mag geen chemische producten bevatten die zijn ingedeeld als: 

 
• kankerverwekkend (R40, R45, R49) 
• mutageen (R46, R68) 
• schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) 
• toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
geeft de volgende H-zinnen die overeenstemmen met de bovenvermelde R-zinnen. 
Het eindproduct mag onder normale gebruiksomstandigheden geen stoffen of 
preparaten vrijgeven of uitlogen die ingedeeld zijn bij de hierna vermelde H-zinnen: 

• kankerverwekkend (Kankerverwekkend 1A, 1B en 2: H350, H350i, H351) 
• mutageen en veroorzaakt erfelijke genetische schade (Mutageen 1B en 2: 

H340 en H341) 
• schadelijk voor het voortplantingssysteem (Reprotoxisch 1A, 1B en 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd en H360Df) 
• toxisch (Acute toxiciteit 1, 2 en 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

Aquat. chron. 2: H412). 
 
Niettemin mag het gehalte aan formaldehyde de E1-norm voor formaldehyde 
overeenkomstig EN13986, 0,065 mg / m3 lucht (of 0,05 ppm) niet overschrijden. 
Wanneer een paneel PMDI bevat, mogen de emissies niet meer dan 1 µg/m³ 
(aantoonbaar) van het monomeer MDI bevatten. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende bewijsmiddelen, 
zoals een testrapport van een onafhankelijk laboratorium of 
veiligheidsinformatiebladen, worden ook aanvaard. 
 

 
 
 
 

GUNNINGSCRITERIA 
Extra punten worden toegekend voor: 

1. Het aandeel (%) van gerecycleerd of hergebruikt hout in het hout. Hoe hoger dit 
percentage, hoe hoger het niveau van de toegekende punten. 

 
Controle: De inschrijvers moeten een ondertekende verklaring voorleggen waarin 
aangegeven wordt tot welk niveau de producten aan dit criterium voldoen. Andere 
passende bewijzen worden eveneens aanvaard. 
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2. Het eindproduct bestaande uit hout, houtvezels of houtdeeltjes die afkomstig zijn van 

bossen die aantoonbaar 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 beantwoorden 
aan 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: het feit dat het hout duurzaam is gekapt, kan worden aangetoond aan de 
hand van een traceringsysteem. Deze vrijwillige systemen kunnen door derden 
gecertificeerd zijn, veelal in het kader van ISO 9000 en/of ISO 14000 of een EMAS-
beheersysteem. De naleving kan ook worden aangetoond aan de hand van 
certificaten van de "chain of custody" (controleketen) van de houtvezels 
overeenkomstig FSC, PEFC of gelijkwaardige systemen. 

 
CONTRACTVOORWAARDEN 
 

1. Er moet informatie ter beschikking worden gesteld over bedekkingsmaterialen voor 
wandpanelen, zoals verftypen, die de recyclage of het voorkomen van storten van 
platen op houtbasis op het einde van de levensduur niet in het gedrang brengen. 

 
Controle: producten met een relevante Type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende bewijsmiddelen 
worden eveneens aanvaard. 

 
2. Bij het product of op de verpakking of etiketten moet er gepaste en aanvaardbare 

gebruiksinformatie worden verstrekt, met een beschrijving van de behandeling, de 
installatieprocedures, de behandeling van het oppervlak, de recyclage en/of de 
verwijderingsmethodes. 

 
Controle: de naleving van deze vereisten wordt aangetoond door het voorleggen van 
voorbeelden van etiketten, verpakkingen en informatie die beschikbaar is in het 
verkooppunt. Andere passende bewijsmiddelen worden eveneens aanvaard. 

 
 

3. De inschrijver moet aantonen dat de aannemer die de wandpanelen installeert een 
effectief beleid en procedures aanhoudt om ervoor te zorgen dat het afval als gevolg 
van de installatie behoorlijk en op duurzame wijze wordt verwerkt, zoals recyclage of 
het voorkomen van storten, waar mogelijk. 

 
Controle: mogelijke bewijsmiddelen zijn onder meer EMAS- en ISO 14001-
certificaten of gelijkwaardige certificaten uitgereikt door instanties die beantwoorden 
aan het Gemeenschapsrecht of de relevante Europese of internationale normen 
inzake de certificering op basis van milieubeheersnormen. Ander gepast bewijs, zoals 
een testrapport van een onafhankelijk laboratorium, wordt ook aanvaard. 
 

 
4.3. Toelichting 
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De aanbestedende dienst moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en 
beoordelen of gespecialiseerde platen nodig zijn, bijvoorbeeld platen met verhoogde 
vochtbestendigheid. 
 
De ruimte waarin de platen worden geïnstalleerd, moeten voldoen aan de Europese, 
nationale en regionale vereisten op het vlak van luchtkwaliteit in gesloten ruimten. 
 
Mogelijk wil de aanbestedende dienst een contractvoorwaarde inlassen om ervoor te zorgen 
dat de afvalniveaus van de gipsplaten (restanten en beschadigde platen door 
weersomstandigheden, onjuiste opslag enz.) tot een minimum worden beperkt. 
 
 
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. 
 
 
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 insluiten, 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 milieuoverweging is voor een product, hangt af van 
een aantal variabelen zoals de levensduur van het product en het verpakkingsmateriaal. 
Bijvoorbeeld voor een product met een korte levensduur 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 het milieueffect van 
hun verpakkingskeuze en of de leverancier beantwoordt aan de beleidslijnen van de 
aanbestedende dienst. 
 
 
5. Kostenoverwegingen 
 
Binnenmuren zijn in de meeste gebouwen een standaardgegeven, vooral als deze als woning 
of werkruimte worden gebruikt. Wandpanelen werden traditioneel aangezien als 
bulkproducten met lage waarde. De lage waarde die aan het materiaal werd toegeschreven 
leidde tot aanzienlijke schade en verspilling, met als gevolg dat bewust te veel materiaal werd 
besteld. 
 
De grondstoffen die nodig zijn voor beide plaattypen zijn doorgaans goedkoop, maar de 
productprijzen worden beïnvloed door de stijgende energiekosten en de 
grondstoffenconcurrentie in het geval van hout. 
 
De beschikbaarheid van het goedkopere FGD-gips, een afvalproduct uit de energiesector, 
zorgt ervoor dat de gipskosten stabiel blijven aan deze lage prijzen. De drie grootste 
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producenten van gipsplaat in Europa gebruiken allemaal FGD-gips in hun productieproces2, 
maar de consumptiepercentages worden niet bekendgemaakt wegens de concurrentieregels. 
 
Zoals besproken in punt 4.1.1 van het Technical Background Report, wordt FGD-gips 
standaard in gipsproducten verwerkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van de 
oorsprong van het gips. Als gevolg daarvan wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
milieuaspecten van specifieke producten, hoewel veel verwezen wordt naar het gebruik van 
gerecycleerd gips, wat vaak neerkomt op FDG-gips. Het is momenteel dan ook niet mogelijk 
gipsplaatproducten te differentiëren naar prijs op basis van een mogelijk beter milieuprofiel 
wegens het gerecycleerde aandeel ervan. Zoals hierboven gezegd, heeft FGD-gips een hoge 
zuiverheidsgraad. Daardoor kan het gecombineerd worden met natuurlijk gips met een lagere 
zuiverheidsgraad dat anders niet gebruikt zou kunnen worden. 
 
De voornaamste grondstof voor panelen op houtbasis is klein rondhout uit bossen (dat te 
klein is om gebruikt te worden als timmerhout), zagerijproducten en teruggewonnen post-
industrieel en postconsumptiehout3. De grondstofkosten worden beïnvloed door de 
schommelingen in de vraag naar hout op de wereldmarkt en in Europa, die op haar beurt 
vaak onderhevig is aan de vraag naar hout voor de bouwsector en aan strenge 
weersomstandigheden. Het stijgende gebruik van niet-gerecycleerd hout om energie op te 
wekken heeft een impact op de wandpanelensector, omdat het een potentiële bedreiging 
vormt voor de houtvoorraden en -kosten. 
 
Wanneer in een gebouw geen platen met standaardafmetingen kunnen worden gebruikt, is 
het mogelijk platen in speciale afmetingen aan te kopen als onderdeel van een 
dienstverlening op maat. Dit zal naar verwachting meer kosten dan de 
standaarddienstverlening, en er zal een minimum te bestellen hoeveelheid aan gekoppeld 
worden, die aanzienlijk kan zijn. 
 
De platen zullen tijdens hun levensduur verslijten door het gebruik van de kamers, en 
daardoor af en toe opnieuw bekleed moeten worden. Dit kan waarschijnlijk gebeuren door het 
aanbrengen van een dunne pleisterlaag of zwaar papier op beide plaattypen wanneer het 
gebouw wordt gerenoveerd, veeleer dan door de vervanging van de binnenmuren of 
wandpanelen. 
 
In de fase van de verwijdering, zowel tijdens de installatie als op het einde van de 
levenscyclus, zullen de stijgende kosten van het storten en de beperkingen hierop in heel 
Europa de verwijderingskosten opdrijven. Deze hogere kosten zullen hoogstwaarschijnlijk 
worden doorgerekend aan de eindafnemers van de gebouwen via de globale contractuele 
bouwkosten, veeleer dan dat ze volledig gedragen worden door de bouwbedrijven zelf. 
 
 

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture, Dr Andrew M Dunster BRE, 
http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
3 All Party Parliamentary Group for the Wood Panel Industry, UK, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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6. Relevante EU-wetgeving en informatiebronnen 
 
 
6.1. EU-wetgeving 
 
• Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake 
voor de bouw bestemde producten. 
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. 

 
• Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen moedigt 

afvalbeperking, recyclage en terugwinning van afval aan. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:NL:HTML. 

 
• Richtlijn 2003/87/EG van de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:nl:PDF. 
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf. 

 
• Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0848:NL:PDF. 

 
• Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:NL:PDF. 

 
• Richtlijn 67/548/EEG inzake de indeling, het verpakken en het kenmerken van gevaarlijke 

stoffen. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548: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. 

 
 

• Richtlijn 94/62/EG van de Raad 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. 

 
• Kaderrichtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:NL:PDF. 
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• 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. 

 
• Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen. 

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

 
6.2. Milieukeuren en andere bronnen voor criteria 
 
• Der Blaue Engel (Duitsland) 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php. 
 
• Nordic Swan 

Panels for the building, decorating and furniture industry, Version 4.6, 19 March 2003 – 
30 June 2012. http://www.svanen.nu/. 
 

• The New Zealand Ecolabelling Trust 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf. 
 

• Good Environmental Choice Australia 
http://www.geca.org.au/homefront.htm. 
 

• Environmental Choice Canada 
Certification Criteria Document CCD-020, Gypsum Wallboard 

 
• Japan Ecomark, Product Category No. 123 and 111 

http://www.ecomark.jp/english/. 
 

• WRAP-programma voor gipsplaten 
http://www.wrap.org.uk/recycling_industry/information_by_material/plasterboard/. 

 
• Internationale Organisatie voor Normalisatie 

Ref. 1131 
http://www.iso.org/iso/home.html. 

 
• Europees Comité voor normalisatie 

http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx. 


