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EU-criteria voor groene overheidsopdrachten met betrekking tot verwarmingstoestellen op 
basis van water 

 
De EU-criteria voor groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement, GPP) zijn bedoeld als hulpmiddel voor overheidsdiensten om 
goederen, diensten en werken met geringere milieueffecten aan te kopen. Deze criteria worden op vrijwillige basis gebruikt en zijn zo geformuleerd 
dat ze in de aanbestedingsdocumenten kunnen worden opgenomen indien de individuele overheidsinstantie zulks dienstig acht. Dit document 
bevat de GPP-criteria van de EU die zijn vastgesteld voor de productgroep „verwarmingstoestellen op basis van water”. Het bijgevoegde 
technische achtergrondverslag bevat de volledige details om voor deze criteria te kiezen, alsook verwijzingen naar nadere informatie. 

Per product-/dienstengroep worden twee soorten criteria gepresenteerd: 

− de kerncriteria zijn de criteria die door elke aanbestedende dienst in alle lidstaten kunnen worden gebruikt, en hebben betrekking op de 
belangrijkste milieueffecten van het betrokken product. Ze zijn zo opgesteld dat ze met minimale extra controle-inspanningen of 
kostenverhogingen kunnen worden gebruikt; 

− de uitgebreide criteria zijn bestemd voor afnemers die de best beschikbare producten op de markt willen kopen. Mogelijk vereisen deze 
criteria extra controle-inspanningen of een lichte kostenverhoging in vergelijking met andere producten met dezelfde functionaliteit. 

De criteria voor warmtekrachtkoppelingseenheden met een maximumcapaciteit van minder dan 50 kWe (micro-warmtekrachtkoppelingseenheden) 
die nuttige warmte leveren aan ruimteverwarmingssystemen op basis van water, hebben vanaf 2010 voorrang boven de GPP-criteria van de EU 
voor de productgroep warmtekrachtkoppeling (WKK)1. 
 
OPMERKING 1: 
De volgende tekst wordt toegevoegd aan de GPP-criteria van de EU voor de productgroep warmtekrachtkoppeling (WKK): 
„Warmtekrachtkoppelingseenheden met een maximumcapaciteit van minder dan 50 kWe (micro-warmtekrachtkoppelingseenheden) die nuttige 
warmte leveren aan ruimteverwarmingssystemen op basis van water, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de GPP-criteria van de 
EU voor de productgroep WKK. De GPP-criteria van de EU voor verwarmingstoestellen op basis van water zijn van toepassing op de 
aanbesteding van dergelijke verwarmingstoestellen.” 
 
OPMERKING 2: 
In artikel 6 van en in bijlage III bij de energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU), die uiterlijk in juni 2014 in nationaal recht moest worden omgezet, zijn 
specifieke verplichtingen voor overheidsdiensten vastgesteld om bepaalde energie-efficiënte toestellen in te kopen. Dit omvat de verplichting om 
alleen producten met de hoogste energie-efficiëntieklasse aan te kopen in het geval van producten die vallen onder een uitvoeringsmaatregel van 
de energie-etiketteringsrichtlijn (2010/30/EU). Voor de verwarmingstoestellen op basis van water die binnen het toepassingsgebied van de 
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie2 vallen, treden de uitvoeringsmaatregelen inzake energie-etikettering in werking 
op 26 september 2015. 
Deze verplichting geldt alleen voor de centrale overheid en voor aankopen boven de in de aanbestedingsrichtlijnen vastgestelde grenswaarden. 
Bovendien moeten de vereisten sporen met kosteneffectiviteit, economische haalbaarheid, bredere duurzaamheid, technische geschiktheid en 

                                                      
1Deze criteria zijn te vinden op: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2PB L 239 van 6.9.2013, blz. 1. 
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afdoende concurrentie. Deze factoren kunnen verschillen naargelang van de overheidsdiensten en markten. Nadere toelichting bij de uitlegging 
van dit aspect van artikel 6 van en bijlage III bij de energie-efficiëntierichtlijn met betrekking tot de inkoop van energie-efficiënte producten, 
diensten en gebouwen door de centrale overheid is te vinden in punten 33 tot en met 42 van de desbetreffende richtsnoeren van de Commissie3.  
 
 

1. Definitie en toepassingsgebied 

1.1 Productomschrijving 

Dit document heeft betrekking op aanbestedingsprocedures voor de inkoop van verwarmingstoestellen op basis van water. Voor de toepassing 
van deze criteria omvat de productgroep „verwarmingstoestellen op basis van water” producten die worden gebruikt om warmte te genereren als 
onderdeel van een centraleverwarmingssysteem op basis van water, waarbij het verwarmde water met behulp van circulatiepompen en 
warmtelichamen wordt verdeeld om in een gesloten ruimte, zoals een gebouw, een woning of een kamer, de gewenste binnentemperatuur te 
bereiken en te behouden. De warmtegenerator genereert warmte via een of meer van de volgende processen en technologieën: 

− verbranding van gasvormige, vloeibare of vaste fossiele brandstoffen; 

− verbranding van gasvormige, vloeibare of vaste biobrandstoffen; 

− gebruik van het joule-effect in verwarmingselementen met elektrische weerstand; 

− opvangen van omgevingswarmte uit een luchtbron, waterbron of grondbron en/of van afvalwarmte; 

− warmtekrachtkoppeling (het gelijktijdig produceren van warmte en elektriciteit via één enkel proces); 

− zonne-energie (supplementair). 

Het maximale uitgangsvermogen van de verwarmingstoestellen op basis van water bedraagt 400 kW. 

Combinatieverwarmingstoestellen worden tot deze productgroep gerekend mits de productie van omgevingswarmte hun belangrijkste functie is. 

De volgende producten behoren niet tot deze productgroep: 

− verwarmingstoestellen waarvan het afleveren van warm drinkwater of warm water voor sanitair gebruik de belangrijkste functie is; 

− verwarmingstoestellen voor het opwarmen en distribueren van gasvormige media voor warmteoverdracht zoals damp of lucht; 

− verwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling met een maximaal elektrisch vermogen van 50 kW of hoger; 

− ruimteverwarmingstoestellen die indirecte verwarming via een centraleverwarmingssysteem op basis van water combineren met directe 
verwarming via directe afgifte van warmte in de kamer of de ruimte waar het toestel is geïnstalleerd. 

                                                      
3http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de bovenstaande definities is vermeld, kan de circulatiepomp een integrerend onderdeel van het verwarmingstoestel 
zijn. Voor grotere verwarmingstoestellen wordt de circulatiepomp doorgaans apart geleverd, en bijgevolg niet tot de productgroep gerekend. Het 
maximale uitgangsvermogen van de verwarmingstoestellen op basis van water bedraagt 400 kW. 

 
1.2 Productdefinities 
De volgende definities zijn van toepassing: 

 
− „verwarmingstoestel”: een ruimteverwarmingstoestel of een combinatieverwarmingstoestel; 

− „ruimteverwarmingstoestel”: een toestel dat 

a. warmte levert aan een centraleverwarmingssysteem op basis van water om in een gesloten ruimte, zoals een gebouw, een woning 
of een kamer, een gewenste binnentemperatuur te bereiken en te behouden; en 

b. met een of meer warmtegeneratoren is uitgerust; 

− „combinatieverwarmingstoestel”: een ruimteverwarmingstoestel op basis van water dat is ontworpen om ook warmte op te wekken voor het 
afleveren van warm drinkwater of warm water voor sanitaire doeleinden op bepaalde temperaturen, in bepaalde hoeveelheden en aan 
bepaalde debieten met bepaalde tussenpozen, en dat gekoppeld is aan een externe voorziening van drinkwater of water voor sanitaire 
doeleinden; 

− „warmtegenerator”: het onderdeel van een verwarmingstoestel dat de warmte genereert via een of meer van de volgende processen:  

a. verbranding van fossiele en/of biobrandstoffen;  

b. gebruik van het joule-effect in verwarmingselementen met elektrische weerstand;  

c. opvangen van omgevingswarmte uit een luchtbron, waterbron of grondbron en/of van afvalwarmte; 

− „pakket van ruimteverwarmingstoestel, temperatuurregeling en zonne-energie-installatie”: een pakket dat aan de eindgebruiker wordt 
aangeboden en dat een of meer ruimteverwarmingstoestellen in combinatie met een of meer temperatuurregelaars en/of een of meer 
zonne-energie-installaties bevat; 

− „pakket van combinatieverwarmingstoestel, temperatuurregeling en zonne-energie-installatie”: een pakket dat aan de eindgebruiker wordt 
aangeboden en dat een of meer combinatieverwarmingstoestellen in combinatie met een of meer temperatuurregelaars en/of een of meer 
zonne-energie-installaties bevat; 

− „zonne-energie-installatie”: een afzonderlijk in de handel gebracht systeem dat uitsluitend op zonne-energie werkt, een zonnecollector, een 
warmwatertank op zonne-energie of een pomp in het collectorcircuit; 

− „centraleverwarmingssysteem op basis van water”: een systeem dat water als middel voor warmteoverdracht gebruikt om centraal 
opgewekte warmte te distribueren over warmtelichamen voor ruimteverwarming in gebouwen of delen daarvan; 
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− „biomassa”: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische herkomst uit de landbouw (met 
inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van 
industrieel en huishoudelijk afval; 

− „met gas gestookt verwarmingstoestel”: een ruimteverwarmings- of combinatieverwarmingstoestel met een of meer warmtegeneratoren die 
met gasvormige fossiele of biobrandstoffen worden gestookt; 

− „met vloeibare brandstoffen gestookt verwarmingstoestel”: een ruimteverwarmings- of combinatieverwarmingstoestel met een of meer 
warmtegeneratoren die met vloeibare fossiele of biobrandstoffen worden gestookt; 

− „met vaste brandstoffen gestookt verwarmingstoestel”: een ruimteverwarmings- of combinatieverwarmingstoestel met een of meer 
warmtegeneratoren die met vaste fossiele of biobrandstoffen worden gestookt; 

− „elektrisch verwarmingstoestel”: een ruimteverwarmings- of combinatieverwarmingstoestel met een of meer warmtegeneratoren die 
elektriciteit als brandstof gebruiken; 

− „verwarmingstoestel met een ketel”: een ruimteverwarmings- of combinatieverwarmingstoestel met een of meer warmtegeneratoren die 
warmte genereren door verbranding van gasvormige, vloeibare of vaste fossiele of biobrandstoffen; 

− „verwarmingstoestel met een gasgestookte ketel”: een verwarmingstoestel met een ketel met een of meer warmtegeneratoren die warmte 
genereren door verbranding van gasvormige fossiele of biobrandstoffen; 

− „verwarmingstoestel met een met vloeibare brandstoffen gestookte ketel”: een verwarmingstoestel met een ketel met een of meer 
warmtegeneratoren die warmte genereren door verbranding van vloeibare fossiele of biobrandstoffen; 

− „verwarmingstoestel met een met vaste brandstoffen gestookte ketel”: een verwarmingstoestel met een ketel met een of meer 
warmtegeneratoren die warmte genereren door verbranding van vaste fossiele of biobrandstoffen; 

− „verwarmingstoestel met een met vaste biomassa gestookte ketel”: een verwarmingstoestel met een ketel met een of meer 
warmtegeneratoren die warmte genereren door verbranding van vaste brandstoffen uit biomassa; 

− „verwarmingstoestel met een elektrische ketel”: een verwarmingstoestel met een ketel met een of meer warmtegeneratoren die warmte 
genereren door uitsluitend gebruik te maken van het joule-effect in verwarmingselementen met elektrische weerstand; 

− „verwarmingstoestel met een warmtepomp”: een ruimteverwarmings- of combinatieverwarmingstoestel met een of meer 
warmtegeneratoren die omgevingswarmte van een lucht-, water- of grondbron en/of afvalwarmte gebruiken voor het genereren van 
warmte; 

− „verwarmingstoestel met een met brandstof gestookte warmtepomp”: een verwarmingstoestel met een warmtepomp met een of meer 
warmtegeneratoren die met gasvormige of vloeibare fossiele of biobrandstoffen worden gestookt; 

− „verwarmingstoestel met een elektrische warmtepomp”: een verwarmingstoestel met een warmtepomp met een of meer 
warmtegeneratoren die elektriciteit als brandstof gebruiken; 

− „verwarmingstoestel op basis van warmtekrachtkoppeling”: een ruimteverwarmingstoestel dat gelijktijdig en in één enkel proces zowel 
warmte als elektriciteit genereert; 
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− „verwarmingstoestel met externe verbranding”: een categorie verwarmingstoestellen uitgerust met ketels, adsorptie- of 
absorptiewarmtepompen en verwarmingstoestellen met externeverbrandingsmotor; 

− „temperatuurregeling”: apparatuur die met de eindgebruiker communiceert ten aanzien van de waarden en tijden van de gewenste 
binnentemperatuur en die relevante gegevens, zoals de feitelijke binnen- en/of buitentemperatuur, doorgeeft aan een interface van het 
verwarmingstoestel, zoals een centrale verwerkingseenheid, om de binnentemperatuur/-temperaturen te helpen regelen; 

− „seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming” (ηs): de verhouding tussen de vraag naar ruimteverwarming in een bepaald 
verwarmingsseizoen, geleverd door een ruimteverwarmingstoestel, een combinatieverwarmingstoestel of een hybride verwarmingstoestel, 
met inbegrip van een temperatuurregeling, en het jaarlijkse energieverbruik dat nodig is om aan deze vraag te voldoen, uitgedrukt in %; 

− „nominale warmteafgifte”: de aangegeven warmteafgifte van een verwarmingstoestel bij het leveren van ruimteverwarming en, indien van 
toepassing, waterverwarming, onder nominale standaardomstandigheden, uitgedrukt in kW; voor ruimteverwarmingstoestellen met 
warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp zijn de nominale standaardomstandigheden voor het vaststellen van 
de nominale warmteafgifte de referentieontwerpvoorwaarden, als bepaald in Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie van 
2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp 
voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft4; 

− „nominale standaardomstandigheden”: de functioneringsomstandigheden van verwarmingstoestellen in gemiddelde 
klimaatomstandigheden voor de vaststelling van de nominale warmteafgifte, de seizoensgebonden energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming, de energie-efficiëntie van waterverwarming, het geluidsvermogensniveau en de emissies van stikstofoxide (NOx), 
koolstofmonoxide (CO), organische koolstofgassen (OGC) en fijne stofdeeltjes; 

− „gemiddelde klimaatomstandigheden”: de omstandigheden op het gebied van temperatuur die kenmerkend zijn voor de stad Straatsburg; 

− „seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming”: 

• voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen automatisch gestookte ketel, een gewogen gemiddelde van de 
emissies bij nominale warmteafgifte en de emissies bij 30 % van de nominale warmteafgifte, uitgedrukt in mg/Nm3; 

• voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen manueel gestookte ketel die continu kan functioneren bij 50 % van de 
nominale warmteafgifte, een gewogen gemiddelde van de emissies bij nominale warmteafgifte en de emissies bij 50 % van de 
nominale warmteafgifte, uitgedrukt in mg/Nm3; 

• voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen manueel gestookte ketel die niet continu kan functioneren bij 50 % of 
minder van de nominale warmteafgifte, de emissies bij nominale warmteafgifte, uitgedrukt in mg/Nm3; 

• voor met vaste brandstoffen gestookte verwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling, de emissies bij nominale 
warmteafgifte, uitgedrukt in mg/Nm3; 

− „aardopwarmingsvermogen”: het aardopwarmingsvermogen zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 842/20065; 

− „Nm³”: de normaal kubieke meter (bij 101,325 kPa, 273,15 K). 
                                                      
4PB L 239 van 6.9.2013, blz. 136 tot en met 161. 
5PB L 161 van 14.6.2006, blz. 1. 
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2. Belangrijkste milieueffecten 
De belangrijkste milieueffecten van verwarmingstoestellen op basis van water treden op in de gebruiksfase en hebben voornamelijk te maken met 
de energie-efficiëntie van het product en de daarmee samenhangende broeikasgasemissies tijdens het gebruik. Broeikasgasemissies zijn in de 
eerste plaats het gevolg van de CO2-uitstoot tijdens de verbranding, maar kunnen ook, zij het in mindere mate, worden veroorzaakt door 
koelmiddellekkage (voor bepaalde soorten verwarmingstechnologieën, zoals warmtepompen). 

Criteria met betrekking tot installatie-instructies en gebruikersinformatie werden onderkend als een van de belangrijkste maatstaven om te 
waarborgen dat verwarmingstoestellen op basis van water vanuit milieuoogpunt het best presteren. 

Bijkomende milieueffecten, zoals verzuring, troposferische ozon, water-, bodem- en luchtverontreiniging, zijn het gevolg van emissies naar de lucht 
tijdens het gebruik, onder meer van stikstofoxide (NOx), koolstofmonoxide (CO), organische koolstofgassen (OGC) en fijne stofdeeltjes (PM). 

Geluidsemissies en productontwerp behoren tot de andere milieuvraagstukken die bijzondere aandacht verdienen. 

 
 

Belangrijkste milieueffecten GPP-benadering 
 

• Energieverbruik in de gebruiksfase 
• Broeikasgasemissies in de 

gebruiksfase te wijten aan verbranding 
van fossiele brandstoffen en 
koelmiddellekkage van 
warmtepompen 

• Emissies naar de lucht van NOx, OGC, 
CO en PM in de gebruiksfase 

• Geluidsemissies in de gebruiksfase 
 

 
• Aankopen van verwarmingstoestellen op 

basis van water met hoge energie-efficiëntie, 
lage emissies naar de lucht, ook van 
broeikasgassen, en lage geluidsemissies 

• Bevorderen van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen voor 
verwarmingstoestellen op basis van water 

• Maximaliseren van de efficiëntie van 
verwarmingstoestellen op basis van water 
door een juiste dimensionering en installatie  

• Handhaven van het rendement van 
verwarmingstoestellen op basis van water 
dankzij een doeltreffend onderhoud door 
gekwalificeerd personeel 
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3. EU-criteria voor groene overheidsopdrachten met betrekking tot 
verwarmingstoestellen op basis van water 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP ONDERWERP 
Aankoop/aankoop en installatie van verwarmingstoestellen op basis 
van water met geringe milieueffecten 

Aankoop/aankoop en installatie van verwarmingstoestellen op basis 
van water met geringe milieueffecten 

SELECTIECRITERIA SELECTIECRITERIA 

1. Bekwaamheid van de inschrijver – alleen in het geval van 
installatiewerkzaamheden 

In het geval dat verwarmingstoestellen op basis van water worden 
geïnstalleerd, toont de aannemer aan dat voldoende gekwalificeerd en 
ervaren personeel wordt ingezet om zorg te dragen voor de installatie 
of vervanging van de producten. 

Installateurs, verdelers en onderhoudspersoneel moeten terdege zijn 
opgeleid. In de opleiding moeten de volgende onderwerpen aan bod 
komen: 

- montage, installatie en inbedrijfstelling van 
verwarmingssystemen, 

- krachtens nationale wetgeving vereiste veiligheidstests, 
- de afregeling van de apparatuur en milieuvriendelijke 

instellingen, 
- het onderhoud en de reparatie van verwarmingssystemen,  
- meettechnieken voor emissies naar de lucht, 
- technische en juridische documentatie over de 

verwarmingssystemen (testverslagen, verklaringen, 
vergunningen). 

 
Controle 
De inschrijver bezorgt een lijst van vergelijkbare projecten die hij 
recentelijk heeft verricht (waarbij het aantal en het tijdsbestek van de 
projecten door de aanbestedende dienst worden gespecificeerd). 

1. Bekwaamheid van de inschrijver – alleen in het geval van 
installatiewerkzaamheden 

In het geval dat verwarmingstoestellen op basis van water worden 
geïnstalleerd, toont de aannemer aan dat voldoende gekwalificeerd en 
ervaren personeel wordt ingezet om zorg te dragen voor de installatie 
of vervanging van de producten. 

Installateurs, verdelers en onderhoudspersoneel moeten terdege zijn 
opgeleid. In de opleiding moeten de volgende onderwerpen aan bod 
komen: 

- montage, installatie en inbedrijfstelling van 
verwarmingssystemen, 

- krachtens nationale wetgeving vereiste veiligheidstests, 
- de afregeling van de apparatuur en milieuvriendelijke 

instellingen, 
- het onderhoud en de reparatie van verwarmingssystemen,  
- meettechnieken voor emissies naar de lucht, 
- technische en juridische documentatie over de 

verwarmingssystemen (testverslagen, verklaringen, 
vergunningen). 

 

Controle 
De inschrijver bezorgt een lijst van vergelijkbare projecten die hij 
recentelijk heeft verricht (waarbij het aantal en het tijdsbestek van de 
projecten door de aanbestedende dienst worden gespecificeerd). Deze 
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Deze lijst gaat vergezeld van certificaten die bewijzen dat de projecten 
naar behoren zijn uitgevoerd, alsmede van informatie over de 
kwalificaties en de ervaring van het personeel.  

  

 

 

lijst gaat vergezeld van certificaten die bewijzen dat de projecten naar 
behoren zijn uitgevoerd, alsmede van informatie over de kwalificaties 
en de ervaring van het personeel. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES 
1. Minimale energie-efficiëntie 

De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs van 
het verwarmingstoestel op basis van water mag niet lager zijn dan de 
hieronder vermelde grenswaarden: 

Warmtegeneratietechnologie Minimale seizoensgebon-
den energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming 

Alle verwarmingstoestellen behalve 
verwarmingstoestellen met een met 
vaste biomassa gestookte ketel 

ηs ≥ 90 % 

Verwarmingstoestellen met een met 
vaste biomassa gestookte ketel 

ηs ≥ 75 %6 

 
De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming wordt 
berekend in overeenstemming met 

1) de procedures van bijlage III bij de verordening inzake 
ecologisch ontwerp van ruimteverwarmingstoestellen en 
combinatieverwarmingstoestellen7, en 

2) de geharmoniseerde normen en de overgangsmeet- en 
-berekeningsmethoden voor de tenuitvoerlegging van de 
verordeningen inzake ecologisch ontwerp en energie-
etikettering, zoals vastgesteld in Mededeling 2014/C 207/02 
van de Commissie.8 

In aanvulling op de in punten 1 en 2 genoemde procedures zijn de 
procedures als bedoeld in bijlage VII bij de verordening met betrekking 
tot de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, 

1. Minimale energie-efficiëntie 

De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs van 
het verwarmingstoestel op basis van water mag niet lager zijn dan de 
hieronder vermelde grenswaarden: 

Warmtegeneratietechnologie Minimale seizoensgebon-
den energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming 

Alle verwarmingstoestellen behalve 
verwarmingstoestellen met een met 
vaste biomassa gestookte ketel 

ηs ≥ 96 % 

Verwarmingstoestellen met een met 
vaste biomassa gestookte ketel 

ηs ≥ 77 % 

 
De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming wordt 
berekend in overeenstemming met 

1) de procedures van bijlage III bij de verordening inzake 
ecologisch ontwerp van ruimteverwarmingstoestellen en 
combinatieverwarmingstoestellen, en 

2) de geharmoniseerde normen en de overgangsmeet- en 
-berekeningsmethoden voor de tenuitvoerlegging van de 
verordeningen inzake ecologisch ontwerp en energie-
etikettering, zoals vastgesteld in Mededeling 2014/C 207/02 
van de Commissie. 

In aanvulling op de in punten 1 en 2 genoemde procedures zijn de 
procedures als bedoeld in bijlage VII bij de verordening met betrekking 
tot de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, 

                                                      
6Het ontwerp van verordening inzake ecologisch ontwerp voor met vaste brandstoffen gestookte ketels is op dit ogenblik in behandeling. Het aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
meegedeelde ontwerp voorziet onder meer in drempelwaarden voor de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van 75 % en 77 % die afhangen van de 
ketelgrootte en die in werking treden vier jaar na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad. Deze inwerkingtreding kan evenwel worden uitgesteld als gevolg van de 
behandeling door het regelgevend comité voor ecologisch ontwerp. Bijgevolg kan wat energie-efficiëntie betreft een hoger ambitieniveau worden gekozen na de inwerkingtreding van 
de bij deze verordening voorgeschreven eisen inzake ecologisch ontwerp voor met vaste brandstoffen gestookte ketels.   
7Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft (PB L 239 van 6.9.2013). 
8Mededeling van de Commissie 2014/C 207/02 houdende overgangsmeet- en -berekeningsmethoden voor de tenuitvoerlegging van de verordening inzake ecologisch ontwerp – 
perceel 1 (PB C 207 van 3.7.2014). 
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combinatieverwarmingstoestellen en pakketten van 
ruimteverwarmingstoestellen9 van toepassing op de pakketten van 
ruimteverwarmingstoestellen. 

Voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel wordt ηs berekend in overeenstemming met de bovengenoemde 
procedures, rekening houdend met de volgende bepalingen: 

a) de berekening van ηs is gebaseerd op de bovenste 
verbrandingswaarde van de natte brandstof (zoals ontvangen) 
GCVar, die het vochtgehalte van de brandstof corrigeert, maar 
rekening houdt met de latente, in waterstof opgeslagen warmte-
energie die tijdens het verbrandingsproces in water oxideert. De 
beginselen uit de norm EN 303-5 of gelijkwaardige normen worden 
gebruikt om ηs te ramen, terwijl GCVar in plaats van de onderste 
verbrandingswaarde van de natte brandstof (zoals ontvangen) 
NCVar voor de berekening van ηs wordt gebruikt;  

b) om de bovenste verbrandingswaarde van de natte brandstof (zoals 
ontvangen) GCVar te bepalen, worden de beginselen uit de norm 
EN 14918 of gelijkwaardige normen gehanteerd. 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie10) 
of met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, samen met de resultaten van de tests die zijn 
uitgevoerd overeenkomstig de testprocedure die in de respectieve EN-
normen of gelijkwaardige normen voor deze productsoort is 
voorgeschreven (zie Tabel 1 in de toelichting). 

combinatieverwarmingstoestellen en pakketten van 
ruimteverwarmingstoestellen van toepassing op de pakketten van 
ruimteverwarmingstoestellen. 

Voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel wordt ηs berekend in overeenstemming met de bovengenoemde 
procedures, rekening houdend met de volgende bepalingen: 

a) de berekening van ηs is gebaseerd op de bovenste 
verbrandingswaarde van de natte brandstof (zoals ontvangen) 
GCVar, die het vochtgehalte van de brandstof corrigeert, maar 
rekening houdt met de latente, in waterstof opgeslagen warmte-
energie die tijdens het verbrandingsproces in water oxideert. De 
beginselen uit de norm EN 303-5 of gelijkwaardige normen worden 
gebruikt om ηs te ramen, terwijl GCVar in plaats van de onderste 
verbrandingswaarde van de natte brandstof (zoals ontvangen) 
NCVar voor de berekening van ηs wordt gebruikt;  

b) om de bovenste verbrandingswaarde van de natte brandstof (zoals 
ontvangen) GCVar te bepalen, worden de beginselen uit de norm 
EN 14918 of gelijkwaardige normen gehanteerd. 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, samen met de resultaten van de tests die zijn 
uitgevoerd overeenkomstig de testprocedure die in de respectieve EN-
normen of gelijkwaardige normen voor deze productsoort is 
voorgeschreven (zie Tabel 1 in de toelichting). 

                                                                                                                                                                                                                                             
9Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de 
energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-
installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft (PB L 239 van 6.9.2013). 
10Besluit van de Commissie van 28 mei 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis van water (PB L 164 
van 3.6.2014, blz. 83). 
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2. Emissiegrenswaarden voor broeikasgassen 

De emissies van broeikasgassen (BKG) van het verwarmingstoestel 
op basis van water, uitgedrukt in gram CO2-equivalent per kWh 
warmteafgifte berekend volgens de in de toelichting vastgestelde 
TEWI-formules (totaal equivalent broeikaseffect), mogen de hieronder 
vermelde waarden niet overschrijden. 

Warmtegeneratietechnologie Emissiegrenswaarden voor 
BKG 

Alle verwarmingstoestellen behalve 
verwarmingstoestellen met een 
warmtepomp 

220 g CO2-equivalent/kWh 
warmteafgifte  

Verwarmingstoestellen met een 
warmtepomp 

170 g CO2-equivalent/kWh 
warmteafgifte 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water of met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de 
opgesomde vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere 
passende bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring 
dat aan dit criterium wordt voldaan, samen met de volgens de 
voorgestelde TEWI-formules berekende BKG-emissies en nadere 
informatie over alle parameters die voor de berekening van de BKG-
emissies zijn gebruikt. 

2. Emissiegrenswaarden voor broeikasgassen 

De emissies van broeikasgassen (BKG) van het verwarmingstoestel op 
basis van water, uitgedrukt in gram CO2-equivalent per kWh 
warmteafgifte berekend volgens de in de toelichting vastgestelde 
TEWI-formules (totaal equivalent broeikaseffect), mogen de hieronder 
vermelde waarden niet overschrijden. 

Warmtegeneratietechnologie Emissiegrenswaarden voor 
BKG 

Alle verwarmingstoestellen behalve 
verwarmingstoestellen met een 
warmtepomp 

210 g CO2-equivalent/kWh 
warmteafgifte  

Verwarmingstoestellen met een 
warmtepomp 

150 g CO2-equivalent/kWh 
warmteafgifte 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water of met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de 
opgesomde vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere 
passende bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring 
dat aan dit criterium wordt voldaan, samen met de volgens de 
voorgestelde TEWI-formules berekende BKG-emissies en nadere 
informatie over alle parameters die voor de berekening van de BKG-
emissies zijn gebruikt. 

3. Levensduur en garantie van het product 

Reparatie of vervanging van het product moet minimaal vier jaar lang 
onder de garantie vallen. De inschrijver moet er voorts voor zorgen dat 
gedurende ten minste tien jaar na de aankoopdatum oorspronkelijke of 
gelijkwaardige reserveonderdelen beschikbaar zijn (rechtstreeks of via 
andere aangewezen tussenpersonen). Deze bepaling is niet van 
toepassing in onvermijdelijke tijdelijke omstandigheden die de 
fabrikant niet in de hand heeft, zoals een natuurramp. 
 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 

3. Levensduur en garantie van het product 

Reparatie of vervanging van het product moet minimaal vijf jaar lang 
onder de garantie vallen. De inschrijver moet er voorts voor zorgen dat 
gedurende ten minste tien jaar na de aankoopdatum oorspronkelijke of 
gelijkwaardige reserveonderdelen beschikbaar zijn (rechtstreeks of via 
andere aangewezen tussenpersonen). Deze bepaling is niet van 
toepassing in onvermijdelijke tijdelijke omstandigheden die de fabrikant 
niet in de hand heeft, zoals een natuurramp. 
 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
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vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. 
Andere passende bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een 
eigen verklaring van de fabrikant dat aan de bovenstaande eis is 
voldaan. 
 

vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. 
Andere passende bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een 
eigen verklaring van de fabrikant dat aan de bovenstaande eis is 
voldaan. 

4. Installatie-instructies en gebruikersinformatie 

Het product moet vergezeld gaan van de volgende installatie-
instructies en gebruikersinformatie, in gedrukte vorm (op de 
verpakking en/of op de documentatie die het product vergezelt) en/of 
in elektronische vorm: 

a) algemene informatie over de geschikte maten van 
verwarmingstoestellen voor verschillende gebouwkenmerken/-
groottes; 

b) informatie over het energieverbruik van het verwarmingstoestel; 

c) instructies voor een correcte installatie, waaronder: 

i) instructies dat het verwarmingstoestel door geschoolde 
installateurs moet worden geplaatst; 

ii) de te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de 
assemblage of de installatie van het verwarmingstoestel; 

iii) instructies dat de bedieningsinstellingen van het 
verwarmingstoestel („verwarmingscurve”) juist moeten worden 
afgesteld na de installatie; 

iv) in voorkomend geval, gedetailleerde informatie over de 
luchtvervuilingsemissiewaarden van het rookgas tijdens de 
werking en over hoe het verwarmingstoestel moet worden 
afgesteld om deze waarden te bereiken. In het bijzonder 
moeten de instructies vermelden dat: 

− het verwarmingstoestel moet worden afgesteld met behulp 
van meettoestellen om CO, O2 of CO2, NOx, temperatuur en 
roet te meten om te garanderen dat geen enkele van de 
drempelwaarden uit criteria 2, 4, 5, 6 en 7 worden 
overschreden; 

4. Installatie-instructies en gebruikersinformatie 

Het product moet vergezeld gaan van de volgende installatie-
instructies en gebruikersinformatie, in gedrukte vorm (op de verpakking 
en/of op de documentatie die het product vergezelt) en/of in 
elektronische vorm: 

a) algemene informatie over de geschikte maten van 
verwarmingstoestellen voor verschillende gebouwkenmerken/-
groottes; 

b) informatie over het energieverbruik van het verwarmingstoestel; 

c) instructies voor een correcte installatie, waaronder: 

i) instructies dat het verwarmingstoestel door geschoolde 
installateurs moet worden geplaatst; 

ii) de te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de 
assemblage of de installatie van het verwarmingstoestel; 

iii) instructies dat de bedieningsinstellingen van het 
verwarmingstoestel („verwarmingscurve”) juist moeten worden 
afgesteld na de installatie; 

iv) in voorkomend geval, gedetailleerde informatie over de 
luchtvervuilingsemissiewaarden van het rookgas tijdens de 
werking en over hoe het verwarmingstoestel moet worden 
afgesteld om deze waarden te bereiken. In het bijzonder 
moeten de instructies vermelden dat: 

− het verwarmingstoestel moet worden afgesteld met behulp van 
meettoestellen om CO, O2 of CO2, NOx, temperatuur en roet te 
meten om te garanderen dat geen enkele van de 
drempelwaarden uit criteria 2, 4, 5, 6 en 7 worden 
overschreden; 

                                                      
11PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. 
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− er openingen voor de meettoestellen moeten worden gemaakt 
op dezelfde plaats als bij de laboratoriumtests; 

− de meetresultaten op een speciaal formulier of in een grafiek 
moeten worden ingevuld, waarvan één exemplaar aan de 
eindgebruiker moet worden gegeven; 

v) indien gebruik wordt gemaakt van de technologie van lage 
rookgastemperatuur, instructies dat het systeem met 
corrosievertragende technologie moet worden uitgerust; 

vi) indien gebruik wordt gemaakt van de 
condensatieketeltechnologie, instructies dat de schoorsteen 
tegen condensaat met lage pH moet worden beschermd; 

vii) voor warmtepompen de duidelijke vermelding dat geen 
gebruik wordt gemaakt van stoffen die als schadelijk voor het 
milieu zijn ingedeeld of die een gezondheidsrisico inhouden in 
de zin van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad11 en de 
daaropvolgende wijzigingen; 

viii) informatie over de persoon met wie de installateur in contact 
kan treden voor begeleiding bij de installatie; 

d) een handleiding voor het onderhoudspersoneel; 

e) gebruikersinformatie, waaronder: 

i) verwijzingen naar vakbekwame installateurs en 
onderhoudsmensen; 

ii) aanbevelingen met betrekking tot het correcte gebruik en 
onderhoud van het verwarmingstoestel, met inbegrip van de te 
gebruiken brandstoffen en de juiste manier om ze op te slaan 
met het oog op optimale verbranding en de na te leven 
onderhoudsintervallen; 

iii) advies over hoe rationeel gebruik het milieueffect van het 
verwarmingstoestel kan verminderen, in het bijzonder 
informatie over het juiste gebruik van het product om het 
energieverbruik zo klein mogelijk te houden; 

iv) in voorkomend geval, informatie over hoe de meetresultaten 
moeten worden geïnterpreteerd en hoe ze kunnen worden 
verbeterd; 

− er openingen voor de meettoestellen moeten worden gemaakt 
op dezelfde plaats als bij de laboratoriumtests; 

− de meetresultaten op een speciaal formulier of in een grafiek 
moeten worden ingevuld, waarvan één exemplaar aan de 
eindgebruiker moet worden gegeven; 

v) indien gebruik wordt gemaakt van de technologie van lage 
rookgastemperatuur, instructies dat het systeem met 
corrosievertragende technologie moet worden uitgerust; 

vi) indien gebruik wordt gemaakt van de 
condensatieketeltechnologie, instructies dat de schoorsteen 
tegen condensaat met lage pH moet worden beschermd; 

vii) voor warmtepompen de duidelijke vermelding dat geen gebruik 
wordt gemaakt van stoffen die als schadelijk voor het milieu 
zijn ingedeeld of die een gezondheidsrisico inhouden in de zin 
van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en de daaropvolgende 
wijzigingen; 

viii) informatie over de persoon met wie de installateur in contact 
kan treden voor begeleiding bij de installatie; 

d) een handleiding voor het onderhoudspersoneel; 

e) gebruikersinformatie, waaronder: 

i) verwijzingen naar vakbekwame installateurs en 
onderhoudsmensen; 

ii) aanbevelingen met betrekking tot het correcte gebruik en 
onderhoud van het verwarmingstoestel, met inbegrip van de te 
gebruiken brandstoffen en de juiste manier om ze op te slaan 
met het oog op optimale verbranding en de na te leven 
onderhoudsintervallen; 

iii) advies over hoe rationeel gebruik het milieueffect van het 
verwarmingstoestel kan verminderen, in het bijzonder 
informatie over het juiste gebruik van het product om het 
energieverbruik zo klein mogelijk te houden; 

iv) in voorkomend geval, informatie over hoe de meetresultaten 
moeten worden geïnterpreteerd en hoe ze kunnen worden 
verbeterd; 
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v) informatie over welke onderdelen kunnen worden vervangen; 

f) aanbevelingen over passende verwijdering van het product aan 
het einde van zijn levenscyclus. 

 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals schriftelijke bewijsstukken 
waaruit blijkt dat aan de bovengenoemde criteria is voldaan. 

v) informatie over welke onderdelen kunnen worden vervangen; 

f) aanbevelingen over passende verwijdering van het product aan het 
einde van zijn levenscyclus. 

 
Controle 
Producten met een relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals schriftelijke bewijsstukken 
waaruit blijkt dat aan de bovengenoemde criteria is voldaan. 

 5. Koelmiddel en koudedrager 

Koelmiddel 

Het aardopwarmingsvermogen over 100 jaar (GWP100) van het 
koelmiddel mag niet meer dan 2 000 bedragen12. De GWP100-waarden 
moeten de waarden zijn die in bijlage I bij Verordening (EG) 
nr. 517/2014 zijn vastgelegd13. De GWP100-waarden van koelmiddelen 
moeten worden berekend in termen van het opwarmingsvermogen 
over 100 jaar van één kilogram van een gas ten opzichte van één 
kilogram CO2. Wat betreft de koelmiddelen die niet vallen onder 
Verordening (EG) nr. 517/2014, moeten de referentiebronnen voor de 
GWP100-waarden de waarden zijn die in punt 1, alinea 7, van bijlage I 
bij Verordening (EU) nr. 206/2012 van de Commissie14 zijn vastgesteld.

Koudedrager 

Bij ruimteverwarmingstoestellen die gebruikmaken van een 
koudedrager, mag het ontwerp van deze verwarmingstoestellen niet 
zijn gebaseerd op een koudedrager, pekel of additieven die als 
schadelijk voor het milieu zijn ingedeeld of die een gezondheidsrisico 
inhouden in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (15) en van 
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (16), en moeten de installatie-

                                                      
12Aansluitend op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 517/2014, zal de komende jaren naar verwachting op grotere schaal apparatuur beschikbaar 
worden waarin koelmiddelen met een aanzienlijk lager GWP worden gebruikt. Daarmee zal rekening worden gehouden bij een toekomstige actualisering van deze 
criteria. 
13PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195 - 230. 
14PB L 72 van 10.3.2012, blz. 7. 
15 PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1. 
16 PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. 
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instructies duidelijk vermelden dat stoffen die als schadelijk voor het 
milieu zijn ingedeeld of die een gezondheidsrisico inhouden, niet als 
koudedrager mogen worden gebruikt. 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, met opgave van het/de in het product 
gebruikte koelmiddel(en) en de bijbehorende GWP100-waarden.  

 6. Emissiegrenswaarden voor stikstofoxide (NOx) 

Het stikstofoxidegehalte (NOx) van het uitlaatgas mag de hieronder 
vermelde grenswaarden niet overschrijden (niet van toepassing op 
elektrische verwarmingstoestellen). De NOx-emissies worden gemeten 
als de som van stikstofmonoxide en stikstofdioxide bij de volgende 
functioneringsomstandigheden: 

• met gas en vloeibare brandstoffen gestookte 
verwarmingstoestellen, bij nominale standaardomstandigheden 
en nominale warmteafgifte, 

• met vaste brandstoffen gestookte verwarmingstoestellen, als 
seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming volgens 
Tabel 2 in de toelichting. 

 

Warmte-
generatie-
technologie 

Emissiegrenswaarde voor NOx 

Met gas ge-
stookte verwar-
mingstoestellen 

Met een interneverbrandingsmotor: 
170 mg/kWh GCV energie-input 

Met externe verbranding: 
36 mg/kWh GCV energie-input 

Met vloeibare Met een interneverbrandingsmotor: 
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brandstoffen ge-
stookte verwar-
mingstoestellen 

380 mg/kWh GCV energie-input 

Met externe verbranding: 
100 mg/kWh GCV energie-input 

Met vaste 
brandstoffen 
gestookte ver-
warmings-
toestellen 

150 mg/Nm³ bij 10 % O2 

 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in mg/kWh GCV energie-input of, in 
voorkomend geval, in mg/Nm³. De tests worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de relevante normen die zijn opgenomen in 
Tabel 1 (zie toelichting) of daarmee gelijkgestelde methoden. 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, samen met de testresultaten ter staving van 
de NOx-emissies van het uitlaatgas. 

 7. Emissiegrenswaarden voor koolstofmonoxide (CO) 

Het koolstofmonoxidegehalte (CO) van het uitlaatgas mag de hieronder 
vermelde grenswaarden niet overschrijden (niet van toepassing op 
elektrische verwarmingstoestellen). De CO-emissies moeten worden 
gemeten bij nominale standaardomstandigheden en nominale 
warmteafgifte, onder de volgende functioneringsomstandigheden: 

• met gas en vloeibare brandstoffen gestookte 
verwarmingstoestellen, bij nominale standaardomstandigheden 
en nominale warmteafgifte, 

• met vaste brandstoffen gestookte verwarmingstoestellen, als 
seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming volgens 
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Tabel 2 in de toelichting. 

 

Warmtegeneratie-
technologie 

Emissiegrenswaarden voor CO 

Met gas gestookte 
verwarmings-
toestellen 

Met een interneverbrandingsmotor: 
150 mg/Nm³ bij 5 % O2 

Met externe verbranding: 
25 mg/kWh GCV energie-input 

Met vloeibare brand-
stoffen gestookte 
verwarmings-
toestellen 

Met een interneverbrandingsmotor: 
200 mg/Nm³ bij 5 % O2 

Met externe verbranding: 
50 mg/kWh GCV energie-input 

Met vaste brandstof-
fen gestookte ver-
warmingstoestellen 

Automatisch gestookt: 
175 mg/Nm³ bij 10 % O2 

Met de hand gestookt: 250 mg/Nm³ bij 
10 % O2 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in mg/kWh GCV energie-input of, in 
voorkomend geval, in mg/Nm³. De tests worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de relevante normen die zijn opgenomen in 
Tabel 1 (zie toelichting) of daarmee gelijkgestelde methoden. 

 

Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, samen met de testresultaten ter staving van 
de CO-emissies van het uitlaatgas. 
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 8. Emissiegrenswaarden voor organische koolstofgassen (OGC) 

De organische koolstofgassen (OGC) van het uitlaatgas mag de 
hieronder vermelde grenswaarden niet overschrijden (enkel van 
toepassing op verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen 
gestookte ketel). De OGC-emissies worden gemeten als 
seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming volgens Tabel 2 in 
de toelichting.  

Warmtegeneratietechnologie Emissiegrenswaarden voor 
OGC 

Verwarmingstoestellen met een 
met vaste brandstoffen 
gestookte ketel 

7 mg/Nm³ bij 10 % O2 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in mg/Nm3. De tests worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de relevante normen die zijn 
opgenomen in Tabel 1 (zie toelichting) of daarmee gelijkgestelde 
methoden. 

 

 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, samen met de testresultaten ter staving van 
de OGC-emissies van het uitlaatgas. 

 9. Emissiegrenswaarden voor fijne stofdeeltjes (PM) 

Het gehalte aan fijne stofdeeltjes (PM) van het uitlaatgas mag de 
hieronder vermelde grenswaarden niet overschrijden. De PM-emissies 
moeten worden gemeten bij nominale standaardomstandigheden en 
nominale warmteafgifte, onder de volgende 
functioneringsomstandigheden: 

• met vloeibare brandstoffen gestookte verwarmingstoestellen, 
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bij nominale standaardomstandigheden en nominale 
warmteafgifte, 

• met vaste brandstoffen gestookte verwarmingstoestellen, als 
seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming 
volgens Tabel 2 in de toelichting. 

 

 

Warmtegeneratie-
technologie 

Emissiegrenswaarden voor PM 

Met vloeibare brand-
stoffen gestookte 
verwarmings-
toestellen 

Met een interneverbrandingsmotor: 
1 mg/Nm³ bij 5 % O2 

Met externe verbranding: onbegrensd 

Met vaste brandstof-
fen gestookte ver-
warmingstoestellen 

20 mg/Nm³ bij 10 % O2 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in mg/Nm³. De tests worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de relevante normen die zijn 
opgenomen in Tabel 1 (zie toelichting) of daarmee gelijkgestelde 
methoden. 

 
 
 
Controle 
Producten met de EU-milieukeur voor verwarmingstoestellen op basis 
van water (overeenkomstig Besluit 2014/314/EU van de Commissie) of 
met een andere relevante type 1-milieukeur die aan de opgesomde 
vereisten beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere passende 
bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring dat aan dit 
criterium wordt voldaan, samen met de testresultaten ter staving van 
de PM-emissies van het uitlaatgas. 
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GUNNINGSCRITERIA GUNNINGSCRITERIA 
Er worden punten toegekend voor: Er worden punten toegekend voor: 
1. Aanvullende energie-efficiëntie 

Zoals gespecificeerd bij criterium 1, worden extra punten toegekend 
voor elke aanvullende toename met 1 % van de seizoensgebonden 
energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs van verwarmingstoestellen 
op basis van water. 

 
Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de resultaten van de tests 
die zijn uitgevoerd overeenkomstig de testmethoden die in de 
respectieve EN-normen of gelijkwaardige normen voor deze 
productsoort zijn voorgeschreven (zie Tabel 1 in de toelichting). 

1. Aanvullende energie-efficiëntie 

Zoals gespecificeerd bij criterium 1, worden extra punten toegekend 
voor elke aanvullende toename met 1 % van de seizoensgebonden 
energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs van verwarmingstoestellen 
op basis van water. 

 
Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de resultaten van de tests 
die zijn uitgevoerd overeenkomstig de testmethoden die in de 
respectieve EN-normen of gelijkwaardige normen voor deze 
productsoort zijn voorgeschreven (zie Tabel 1 in de toelichting). 

2. Aanvullende vermindering van broeikasgasemissies 

Zoals gespecificeerd bij criterium 2, worden extra punten toegekend 
voor elke aanvullende vermindering met 5 g van de 
broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door 
verwarmingstoestellen op basis van water. 

 
Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de volgens de 
voorgestelde TEWI-formules berekende BKG-emissies en nadere 
informatie over alle parameters die voor de berekening van de BKG-
emissies zijn gebruikt. 

 

 

2. Aanvullende vermindering van broeikasgasemissies 

Zoals gespecificeerd bij criterium 2, worden extra punten toegekend 
voor elke aanvullende vermindering met 5 g van de 
broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door 
verwarmingstoestellen op basis van water. 

 
Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de volgens de 
voorgestelde TEWI-formules berekende BKG-emissies en nadere 
informatie over alle parameters die voor de berekening van de BKG-
emissies zijn gebruikt. 

 

3. Geluidsemissiegrenswaarden 
Aanbevolen wordt dit gunningscriterium toe te passen bij het plaatsen 
van overheidsopdrachten met betrekking tot verwarmingstoestellen op 
basis van water die moeten worden geïnstalleerd in voor lawaai 

3. Geluidsemissiegrenswaarden  
Aanbevolen wordt dit gunningscriterium toe te passen bij het plaatsen 
van overheidsopdrachten met betrekking tot verwarmingstoestellen op 
basis van water die moeten worden geïnstalleerd in voor lawaai 
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gevoelige gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen, overeenkomstig 
het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/49/EG17 inzake de evaluatie 
en beheersing van omgevingslawaai. 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in dB(A) of, in voorkomend geval, in 
dB(C). De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
relevante of gelijkwaardige normen die zijn opgenomen in Tabel 1 (zie 
toelichting), bij nominale standaardomstandigheden en nominale 
warmteafgifte. 

De toe te kennen punten worden als volgt berekend: 

 
 

waarbij: 

• PL de punten voor het geluidsniveau zijn; 

• LA,min het laagste A-gewogen geluidsvermogensniveau voor een 

volledig conforme inschrijving is; 

• LC,min waar van toepassing het laagste C-gewogen 

geluidsvermogensniveau voor een volledig conforme inschrijving 

is; 

• LA het geëvalueerde A-gewogen geluidsvermogensniveau is; 

• LC waar van toepassing het geëvalueerde C-gewogen 

geluidsvermogensniveau is; 

• PLA,max het maximaal beschikbare puntenaantal voor het A-

gewogen geluidsvermogensniveau is; 

• PLC,max waar van toepassing het maximaal beschikbare 

puntenaantal voor het C-gewogen geluidsvermogensniveau is. 

 

gevoelige gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen, overeenkomstig 
het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en 
beheersing van omgevingslawaai. 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in dB(A) of, in voorkomend geval, in 
dB(C). De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
relevante of gelijkwaardige normen die zijn opgenomen in Tabel 1 (zie 
toelichting), bij nominale standaardomstandigheden en nominale 
warmteafgifte. 

De toe te kennen punten worden als volgt berekend: 

 
 

waarbij: 

• PL de punten voor het geluidsniveau zijn; 

• LA,min het laagste A-gewogen geluidsvermogensniveau voor een 

volledig conforme inschrijving is; 

• LC,min waar van toepassing het laagste C-gewogen 

geluidsvermogensniveau voor een volledig conforme inschrijving 

is; 

• LA het geëvalueerde A-gewogen geluidsvermogensniveau is; 

• LC waar van toepassing het geëvalueerde C-gewogen 

geluidsvermogensniveau is; 

• PLA,max het maximaal beschikbare puntenaantal voor het A-

gewogen geluidsvermogensniveau is; 

• PLC,max waar van toepassing het maximaal beschikbare 

puntenaantal voor het C-gewogen geluidsvermogensniveau is. 

 

                                                      
17 PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12–25. 
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Er worden geen punten toegekend indien de geluidsemissies van het 
individuele verwarmingstoestel op basis van water de hieronder 
vermelde grenswaarden overschrijden. 

Warmte-
generatie-
technologie 

Meting Geluidsemissie-
grenswaarde 

Alle verwar-
mingstoestel-
len behalve 
verwarmings-
toestellen op 
basis van 
warmte-
krachtkop-
peling en 
warmtepom-
pen met een 
internever-
brandings-
motor 

Grenswaarde van 
het A-gewogen 
geluidsvermogens-
niveau (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Grenswaarde van 
het A-gewogen 
geluidsdrukpeil 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Verwar-
mingstoestel-
len op basis 
van warmte-
krachtkop-
peling en 
warmte-
pompen met 
een interne-
verbran-
dingsmotor 

Grenswaarde van 
het C-gewogen 
geluidsdrukpeil 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Opmerking: PN betekent de nominale (volle belasting) of aangegeven 
warmteafgifte; PE betekent de elektriciteitsoutput. 

 

Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de testresultaten ter 
staving van de geluidsemissies (grenswaarde van het A-gewogen 

Er worden geen punten toegekend indien de geluidsemissies van het 
individuele verwarmingstoestel op basis van water de hieronder 
vermelde grenswaarden overschrijden. 

Warmte-
generatie-
technologie 

Meting Geluidsemissie-
grenswaarde 

Alle verwar-
mingstoestel-
len behalve 
verwarmings-
toestellen op 
basis van 
warmte-
krachtkop-
peling en 
warmtepom-
pen met een 
internever-
brandings-
motor 

Grenswaarde van 
het A-gewogen 
geluidsvermogens-
niveau (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Grenswaarde van 
het A-gewogen 
geluidsdrukpeil 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Verwar-
mingstoestel-
len op basis 
van warmte-
krachtkop-
peling en 
warmte-
pompen met 
een interne-
verbran-
dingsmotor 

Grenswaarde van 
het C-gewogen 
geluidsdrukpeil 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Opmerking: PN betekent de nominale (volle belasting) of aangegeven 
warmteafgifte; PE betekent de elektriciteitsoutput. 

 

Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de testresultaten ter 
staving van de geluidsemissies (grenswaarde van het A-gewogen 
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geluidsvermogensniveau en, waar van toepassing, grenswaarde van 
het C-gewogen geluidsvermogensniveau). 
 

geluidsvermogensniveau en, waar van toepassing, grenswaarde van 
het C-gewogen geluidsvermogensniveau). 

4. Productontwerp 

Er worden punten toegekend indien het verwarmingstoestel op basis 
van water gemakkelijk kan worden gedemonteerd door gekwalificeerd 
personeel met de gewoonlijk beschikbare hulpmiddelen ten behoeve 
van reparaties en vervanging van versleten onderdelen, modernisering 
van oudere of verouderde onderdelen en het scheiden van onderdelen 
en materialen, met het oog op de uiteindelijke recycling of het 
uiteindelijke hergebruik. 

 
Controle 
De punten worden toegekend aan producten met een relevante type 
1-milieukeur die aan de opgesomde vereisten beantwoordt. Andere 
passende bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring 
dat aan dit criterium wordt voldaan, samen met een technisch verslag 
van de fabrikant met details over de demontage van het product. Dit 
verslag bevat een explosietekening waarop de belangrijkste 
onderdelen en eventuele gevaarlijke stoffen in de onderdelen zijn 
aangeduid, zoals gespecificeerd in bijlage II bij Richtlijn 2002/96/EG18 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA-richtlijn). Deze tekening wordt gepubliceerd op de website van 
de fabrikant. Informatie over gevaarlijke stoffen wordt aan de 
aanbestedende dienst verstrekt in de vorm van een lijst van materialen 
waarin de soorten materiaal, de gebruikte hoeveelheid en de plaatsen 
waar deze op het verwarmingstoestel op basis van water zijn gebruikt, 
zijn aangegeven. 

4. Productontwerp 

Er worden punten toegekend indien het verwarmingstoestel op basis 
van water gemakkelijk kan worden gedemonteerd door gekwalificeerd 
personeel met de gewoonlijk beschikbare hulpmiddelen ten behoeve 
van reparaties en vervanging van versleten onderdelen, modernisering 
van oudere of verouderde onderdelen en het scheiden van onderdelen 
en materialen, met het oog op de uiteindelijke recycling of het 
uiteindelijke hergebruik. 

 
Controle 
De punten worden toegekend aan producten met een relevante type 1-
milieukeur die aan de opgesomde vereisten beantwoordt. Andere 
passende bewijsmiddelen worden ook aanvaard, zoals een verklaring 
dat aan dit criterium wordt voldaan, samen met een technisch verslag 
van de fabrikant met details over de demontage van het product. Dit 
verslag bevat een explosietekening waarop de belangrijkste 
onderdelen en eventuele gevaarlijke stoffen in de onderdelen zijn 
aangeduid, zoals gespecificeerd in bijlage II bij Richtlijn 2002/96/EG 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA-richtlijn). Deze tekening wordt gepubliceerd op de website van 
de fabrikant. Informatie over gevaarlijke stoffen wordt aan de 
aanbestedende dienst verstrekt in de vorm van een lijst van materialen 
waarin de soorten materiaal, de gebruikte hoeveelheid en de plaatsen 
waar deze op het verwarmingstoestel op basis van water zijn gebruikt, 
zijn aangegeven. 

5. Emissiegrenswaarden voor organische koolstofgassen (OGC) 

Er worden punten toegekend indien de emissies van organische 
koolstofgasssen (OGC) lager liggen dan 7 mg/Nm³ bij 10 % O2. 

De OGC-emissies worden gemeten als seizoensgebonden emissies 

 

                                                      
18 PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24–39. 
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van ruimteverwarming volgens Tabel 2 in de toelichting. 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in mg/Nm3. De tests worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de relevante normen in Tabel 1 
(zie toelichting) of daarmee gelijkgestelde methoden. 

Voor andere technologieën dan verwarmingstoestellen met een met 
vaste brandstoffen gestookte ketel dient het maximale puntenaantal 
voor OGC-emissies te worden toegekend aangezien het alleen van 
met vaste brandstoffen gestookte ketels bekend is dat zij problemen 
kunnen opleveren wat OGC-emissies betreft. 

 

Voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel worden de toegekende punten als volgt berekend:  

 

 

waarbij:  

• POGC de punten voor OGC-emissies zijn; 

• OGCmin het laagste testresultaat van OGC-emissies is voor een 
volledig conforme inschrijving met betrekking tot 
verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel; 

• OGC het testresultaat van het geëvalueerde OGC-emissieniveau 
is; 

• POGCmax het maximaal beschikbare puntenaantal voor OGC-
emissies is. 

Controle 

Er wordt een verklaring verstrekt samen met de testresultaten ter 
staving van de OGC-emissies, zij het alleen voor 
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verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel.  

6. Emissies van fijne stofdeeltjes (PM) 

Er worden punten toegekend indien de emissies van fijne stofdeeltjes 
(PM) lager liggen dan 20 mg/Nm³ bij 10 % O2. 

De PM-emissies worden gemeten als seizoensgebonden emissies van 
ruimteverwarming volgens Tabel 2 in de toelichting. 

De meeteenheid wordt uitgedrukt in mg/Nm3. De tests worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de relevante normen in Tabel 1 
(zie toelichting) of daarmee gelijkgestelde methoden. 

Voor andere technologieën dan verwarmingstoestellen met een met 
vaste brandstoffen gestookte ketel dient het maximale puntenaantal 
voor PM-emissies te worden toegekend aangezien het alleen van met 
vaste brandstoffen gestookte ketels bekend is dat zij problemen 
kunnen opleveren wat PM-emissies betreft. 

Voor verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel worden de toegekende punten als volgt berekend:  

 

 

 

waarbij: 

• PPM de punten voor PM-emissies zijn; 

• PMmin het laagste testresultaat van PM-emissies is voor een 
volledig conforme inschrijving met betrekking tot 
verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte 
ketel; 
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• PM het testresultaat van het geëvalueerde PM-emissieniveau is; 

• PPMmax het maximaal beschikbare puntenaantal voor PM-emissies 
is. 

Controle 
Er wordt een verklaring verstrekt samen met de testresultaten ter 
staving van de PM-emissies, zij het alleen voor verwarmingstoestellen 
met een met vaste brandstoffen gestookte ketel.  
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Toelichting 
 

1. Voor elk criterium moeten, behoudens andersluidende bepaling, de testmethoden worden gebruikt die in de relevante normen, zoals 
vermeld in Tabel 1, worden beschreven. In voorkomend geval mogen andere dan de voor elk criterium vermelde testmethoden worden 
gebruikt indien deze als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt. 

 
 

Tabel 1. Relevante normen voor testmethoden 
 
Nummer Titel 
Verwarmingstoestellen met een gasgestookte ketel 
EN 676 Automatische ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen 
EN 15502-1 Met gas gestookte centraleverwarmingsketels – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen 
Verwarmingstoestellen met een met vloeibare brandstoffen gestookte ketel 
EN 267 Automatische ventilatorbranders voor vloeibare brandstoffen 
EN 303-1 Centraleverwarmingsketels – Deel 1: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders – Definities, algemene 

eisen, beproeving en merken 
EN 303-2 Centraleverwarmingsketels – Deel 2: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders – Speciale eisen voor 

ketels met verstuivingsbranders 
EN 303-4 Centraleverwarmingsketels – Deel 4: Centraleverwarmingsketels met ventilatorbranders – Speciale eisen voor 

ketels met een ventilatorbrander op olie met een vermogen tot 70 kW en een maximale bedrijfsdruk van 3 bar – 
Termen en definities, bijzondere eisen, beproeving en merken 

EN 304 Centraleverwarmingsketels – Beproevingsvoorschriften voor verwarmingsketels voor verstuivingsbranders 
Verwarmingstoestellen met een met vaste brandstoffen gestookte ketel 
EN 303-5 Centraleverwarmingsketels – Deel 5: Centraleverwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand of 

automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW – Termen en definities, eisen, beproeving en merken 
EN 14918 Vaste biobrandstoffen – Methode voor de bepaling van de verbrandingswaarde 
Verwarmingstoestellen met een elektrische ketel 
EN 60335-2-35 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-35: Bijzondere eisen voor 

doorstroomverwarmers voor vloeistoffen 
Verwarmingstoestellen met een met brandstof gestookte warmtepomp 
EN 12309-normenreeks Met gas gestookte klimaatregelaars en warmtepomptoestellen (werkend volgens het ad- of absorptieprincipe) 

met een nominale belasting op onderwaarde tot 70 kW 
DIN 4702, Deel 8 Centraleverwarmingsketel; bepalen van de standaardefficiëntie en de standaardemissiviteit 
Verwarmingstoestellen met een elektrische warmtepomp 
EN 14511 reeks Airconditioners, vloeistofkoelmachines en warmtepompen met elektrische compressoren voor ruimteverwarming 
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en -koeling 
EN 14825 Airconditioners, vloeistofkoelmachines en warmtepompen met elektrische compressoren voor ruimteverwarming 

en -koeling – Tests en metingen bij deellast en berekening van de seizoensgebonden prestaties 
Verwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling 
EN 50465 Gastoestellen – Brandstofcel gasverwarmingsapparatuur – Brandstofcel met een nominale warmte-input minder 

of gelijk aan 70 kW19 
ISO 3046-1 Zuigermotoren met inwendige verbranding – Prestaties – Deel 1: Verklaring over het vermogen, brandstof- en 

smeerolieverbruik en beproevingsmethoden – Aanvullende eisen voor motoren voor algemeen gebruik 
Emissies van stikstofoxiden 
EN 14792 Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) – 

Referentiemethode: chemiluminescentie 
Emissies van koolstofmonoxide 
EN 15058 Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) – 

Referentiemethode: niet-dispersieve infraroodspectrometrie 
Emissies van organische koolstofgassen 
EN 12619 Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig organisch koolstof 

in lage concentraties in verbrandingsgassen – Continue methode met vlamionisatiedetector 
Emissies van fijne stofdeeltjes 
EN 13284-1 Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: 

manuele gravimetrische methode 
Geluidsemissies 
EN 15036 Verwarmingsketels – Beproevingsreglementen voor geluidsemissies van warmtegeneratoren 

ISO EN 3743 Akoestiek – Bepaling van geluidsvermogensniveaus van geluidsbronnen – Praktijkmethoden voor kleine 
verplaatsbare bronnen in galmvelden 

EN ISO 3744 Akoestiek – Bepaling van geluidsvermogensniveaus en geluidsenergieniveaus van geluidsbronnen met behulp 
van geluidsdrukmetingen – Technische methoden voor vrijveldomstandigheden boven een reflecterend 
oppervlak 

EN ISO 3746 Akoestiek – Bepaling van geluidsvermogensniveaus en geluidsenergieniveaus van geluidsbronnen met behulp 
van geluidsdrukmetingen – Globale methode met behulp van een omhullend meetoppervlak boven een 
reflecterend oppervlak 

EN 12102 Airconditioners, vloeistofkoelmachines, warmtepompen en ontvochtigers met elektrische compressoren voor 
ruimteverwarming en -koeling – Meting van luchtgeluid – Bepaling van het geluidsvermogensniveau 

 

                                                      
19De bijgewerkte versie van de norm zal waarschijnlijk ook voor warmtekrachtkoppeling gelden (zie ontwerpversie prEN 50465:2011 Gastoestellen – 
Gecombineerd warmte- en elektriciteitstoestel met een nominale warmte-input minder of gelijk aan 70 kW) 
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Tabel 2. Methode om de seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming te berekenen 

Type met vaste brandstoffen gestookte ketel Formule  
Manueel met vaste brandstoffen gestookte ketels die continu kunnen 
functioneren bij 50 % van de nominale warmteafgifte, en automatisch met 
vaste brandstoffen gestookte ketels 

 

Manueel met vaste brandstoffen gestookte ketels die niet continu kunnen 
functioneren bij 50 % of minder van de nominale warmteafgifte, en met 
vaste brandstoffen gestookte ketels op basis van warmtekrachtkoppeling 
 

 

waarbij: 
Es  de seizoensgebonden emissies van ruimteverwarming zijn; 
Es,p de emissies van respectievelijk fijne stofdeeltjes, gasvormige organische verbindingen, koolstofmonoxide en stikstofoxiden zijn, 
gemeten bij 30 % of in voorkomend geval 50 % van de nominale warmteafgifte; 
Es,r de emissies van respectievelijk fijne stofdeeltjes, gasvormige organische verbindingen, koolstofmonoxide en stikstofoxiden zijn, 
gemeten bij nominale warmteafgifte. 
 
 
 

2. De BKG-emissies uit criterium 2 van de technische specificaties moeten worden berekend volgens de TEWI-formules zoals uiteengezet in 
Tabel 3 (de formule hangt af van de warmtegeneratietechnologie). Elke TEWI-formule mag uit twee delen bestaan, waarbij het ene deel 
volledig afhangt van de efficiëntie van het verwarmingstoestel (uitgedrukt in termen van seizoensgebonden energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming, ηs) en de koolstofintensiteit van de brandstof (vertegenwoordigd door de β-parameter), en het andere deel (alleen van 
toepassing bij verwarmingstoestellen met een warmtepomp) afhangt van de broeikasgasemissies ten gevolge van koelmiddellekkage. De 
BKG-emissies ten gevolge van koelmiddellekkage hangen af van het aardopwarmingsvermogen (GWP100) van het koelmiddel en de 
koelmiddellekkage tijdens het gebruik (uitgedrukt als een jaarlijks lekkagepercentage, ER, als percentage van de totale massa van het 
koelmiddel per jaar) en aan het einde van de levenscyclus (uitgedrukt als een percentage van de totale massa van het koelmiddel, α). 

 

Tabel 3. TEWI-formules per warmtegeneratietechnologie 

Warmtegeneratie-
technologie 

TEWI-formule (g CO2-equivalent/kWh warmteafgifte) 

Verwarmingstoestellen met 
een ketel  
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Verwarmingstoestellen met 
een warmtepomp  

Verwarmingstoestellen op 
basis van warmtekracht-
koppeling   

Pakket van ruimte-
verwarmingstoestellen  

 
 

 
De belangrijkste parameters in de bovenstaande TEWI-formules worden beschreven in Tabel 4. 

 

Tabel 4. Belangrijkste parameters om de TEWI-formules te berekenen 

Parameter Parameterbeschrijving Eenheid Constante waarde of uit te 
voeren test om de parameter 
te verkrijgen 

βelec BKG-emissie-intensiteit van elektriciteit  [g CO2-equivalent/kWhelec] 384 
βfuel BKG-emissie-intensiteit van de door het 

verwarmingstoestel gebruikte brandstof 
[g CO2-equivalent/kWhgas] Zie Tabel 5 

ηs Seizoensgebonden energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming 

[-] Door de aanvrager te testen en 
te verklaren (criterium 1) 

ηs,b Seizoensgebonden energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming van de verwarmingsketel in 
gemiddelde klimaatomstandigheden 

[-] Door de aanvrager te testen en 
te verklaren (criterium 1) 

ηs,hp Seizoensgebonden energie-efficiëntie van 
ruimteverwarming van de warmtepomp in gemiddelde 
klimaatomstandigheden 

[-] Door de aanvrager te testen en 
te verklaren (criterium 1) 

ηthermal Thermisch rendement [-] Zie Tabel 6 
ηel Elektrisch rendement [-] Zie Tabel 6 
δ Proxy [-] = 0 bij een verwarmingstoestel 

met een elektrische 
warmtepomp 
= 1 bij een verwarmingstoestel 
met een met brandstof 
gestookte warmtepomp 
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GWP100 Aardopwarmingsvermogen (effect over 100 jaar) [g CO2-equivalent/g koelmiddel, 
over 100 jaar] 

In overeenstemming met 
bijlage I bij Verordening (EG) 
nr. 842/2006 

m Koelmiddelmassa [g] Door de aanvrager te verklaren 
ER Koelmiddellekkage per jaar [%/jaar] Een ER-waarde van 3,5 % per 

jaar wordt gebruikt. 
n Levensduur [jaar] Een n-waarde van 15 wordt 

gebruikt. 
α Koelmiddellekkage aan het einde van de levenscyclus 

(lekkage bij verwijdering) 
[%] Een α-waarde van 35 % wordt 

gebruikt. 
P Ontwerpbelasting [kW] Door de aanvrager te verklaren. 
h Werkduur bij maximale belasting [h/jaar] 2000 
shp Aandeel van de warmteafgifte van de warmtepomp ten 

opzichte van de totale warmteafgifte 
[-] Door de aanvrager te verklaren. 

 
Tabel 5 beschrijft hoe de parameter βfuel in de TEWI-formules moet worden beoordeeld afhankelijk van de door het verwarmingstoestel 
gebruikte brandstof. Indien de ketel is ontworpen voor een type brandstof dat niet in de tabel is opgenomen, wordt de brandstof gekozen 
die qua herkomst (fossiel of bio) en vorm (gasvormig, vloeibaar of vast) de gebruikte brandstof het dichtst benadert. 

Tabel 5. Parameter βfuel (BKG-emissie-intensiteit) om de TEWI-formules te berekenen 

Door het verwarmingstoestel 
gebruikte brandstof 

BKG-emissie-intensiteit Waarde (g CO2-equivalent/kWhgas) 

Gasvormige fossiele brandstoffen βfuel = βgas 202 
Vloeibare fossiele brandstoffen βfuel = βoil 292 
Vaste fossiele brandstoffen βfuel = βcoal 392 
Gasvormige biobrandstoffen βfuel = βbio-gas 98 
Vloeibare biobrandstoffen βfuel = βbio-oil 149 
Houtblokken βfuel = βbio-log 19 
Houtspaanders βfuel = βbio-chip 16 
Houtpellets βfuel = βbio-pellet 39 
Mengsels van fossiele en 
biobrandstoffen 

βfuel = gewogen gemiddelde afgeleid van de som van de 
gewichtsfracties van de aparte brandstoffen 
vermenigvuldigd met hun BKG-emissieparameter 

Σ (brandstof X % × βfuel X) + (brandstof 
Y % × βfuel Y) + … (brandstof N % × βfuel N) 

 
Tabel 6 beschrijft hoe de parameters ηthermal en ηel moeten worden beoordeeld in de TEWI-formule voor verwarmingstoestellen op basis 
van warmtekrachtkoppeling. 
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Tabel 6. Parameters ηthermal en ηel om de TEWI-formule voor verwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling te berekenen 

Parameter Uitdrukking 
ηthermal  

Bij ruimteverwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling zonder aanvullende verwarmingstoestellen 
 

  

ηel 

Bij ruimteverwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling met aanvullende verwarmingstoestellen 
 

 

waarbij: 
ηs de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming is, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 813/2013; 
 
ηel het elektrisch rendement is, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 813/2013; 
 
ηel,CHP100+Sup0 het elektrisch rendement bij nominale warmteafgifte van het ruimteverwarmingstoestel op basis van warmtekrachtkoppeling 
is wanneer het aanvullende verwarmingstoestel is uitgeschakeld, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 813/2013; 
 
ηel,CHP100+Sup100 het elektrisch rendement bij nominale warmteafgifte van het ruimteverwarmingstoestel op basis van warmtekrachtkoppeling 
is wanneer het aanvullende verwarmingstoestel is ingeschakeld, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 813/2013. 
 
 

3. De aanbestedende dienst moet ervoor zorgen dat het aangekochte verwarmingstoestel op basis van water voldoet aan de toepasselijke 
wetgeving in het land waar dit wordt gebruikt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot milieu- en veiligheidswetgeving. 

4. De aanbestedende dienst moet rekening houden met plaatselijke omstandigheden (bouwvormen en -groottes, vraag naar energie, 
potentiële brandstofbronnen enz.) en marktonderzoek verrichten om te bepalen welke de best beschikbare technologie is om tegemoet te 
komen aan de vastgestelde behoeften. In het systeemontwerp moeten gepaste controlesystemen worden opgenomen zodat de 
temperatuur en de warmtevraag voldoende beheersbaar zijn om te beantwoorden aan lokale vereisten. 

5. Voor installatiewerkzaamheden moeten de aanbestedende diensten ervoor zorgen dat het personeel naar behoren is opgeleid. Wat het 
opleidingsprogramma voor personeel betreft, kunnen in de verschillende lidstaten uiteenlopende wettelijke voorschriften bestaan. 

6. Gunningscriteria: aanbestedende diensten moeten in de aankondiging van opdracht en in de aanbestedingsdocumenten vermelden 
hoeveel punten per gunningscriterium worden toegekend. De gunningscriteria voor milieuaspecten moeten samen ten minste 15 % van 
het beschikbare puntentotaal uitmaken. 
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4. Levenscycluskosten 
Bij de uitwerking van GPP-criteria is een van de belangrijkste aspecten een analyse van de levenscycluskosten van de producten met de beste 
milieuprestaties in vergelijking met gemiddelde producten op de markt. Kostenoverwegingen zijn bij overheidsopdrachten met name van belang 
omdat overheidsuitgaven moeten worden gerechtvaardigd. De lidstaten moeten worden aangemoedigd om keuzes te maken die op lange termijn 
waar voor hun geld bieden en met breder beleid verenigbaar zijn. 

Verwarmingstoestellen op basis van water behoren tot de producten waarvan de levenscycluseffecten voornamelijk afhangen van de gebruiksfase 
(doorgaans het energieverbruik tijdens de gebruiksfase). Bijgevolg maken de aanschaffingskosten verhoudingsgewijs slechts een klein deel uit van 
de totale levenscycluskosten van de producten. Uit een aantal beschikbare studies over kostenoverwegingen die een rol spelen bij groene 
overheidsopdrachten20 blijkt dat de hogere aanschaffingskosten doorgaans worden goedgemaakt door de lagere exploitatiekosten, in het bijzonder 
voor energie-efficiëntere producten. Verwarmingsinstallaties met hoog rendement zijn een goed voorbeeld daarvan. De bovengenoemde studie 
wees uit dat de exploitatiekosten circa 95 % van de totale kosten uitmaakten tijdens de volledige levenscyclus van de verwarmingsinstallatie. 
Daaruit valt af te leiden dat aanbestedingsbeslissingen die uitsluitend op de aankoopprijs berusten, waarschijnlijk zullen leiden tot verkeerde 
investeringen. 

In het technische achtergrondverslag met betrekking tot deze studie worden de levenscycluskosten van verwarmingstoestellen op basis van water 
in detail geanalyseerd. Hierna wordt een samenvatting van de belangrijkste conclusies gegeven. 

De totale levenscycluskosten van de verschillende soorten verwarmingstoestellen op basis van water (waaronder aanschaffings-, onderhouds- en 
exploitatiekosten) blijken bijzonder gevoelig te zijn voor de huidige energiekosten. Sommige studies21 hebben meer in het bijzonder uitgewezen dat 
overheidsbeslissingen over energietarieven de positieve economische effecten van bepaalde soorten verwarmingstoestellen kunnen opheffen en 
zelfs kunnen leiden tot negatieve economische effecten. Met name verwarmingstoestellen met een elektrische warmtepomp en 
verwarmingstoestellen op basis van warmtekrachtkoppeling blijken gevoelig daarvoor te zijn. 

Vastgesteld werd dat warmtepompen een relatief dure verwarmingsoptie vormen, zeker wanneer alle vereiste installatiewerkzaamheden 
(uitvoering van een warmtebroninstallatie met koellichaam/warmtelichaam) worden meegerekend. 

Op basis van modelberekeningen voor de werkzaamheden met betrekking tot maatregelen inzake ecologisch ontwerp (zie het technische 
achtergrondverslag voor meer informatie) werd het niveau van de laagste levenscycluskosten (LLCC) en best beschikbare technieken (BBT's) 
vastgesteld. Hieruit blijkt dat op LLCC-niveau tot 16 % werd uitgespaard in de laagste vermogenscategorie (tot 29 kW) en 30 tot 46 % in de 
hoogste vermogenscategorie (> 60 kW). Wat de besparingen op BBT-niveau betreft, blijkt dat er met BBT-oplossingen, afgezien van het kleinste 
capaciteitsprofiel (XXS, tot en met 10 kW), minder wordt uitgespaard dan met LLCC-oplossingen. Niettemin blijven BBT-oplossingen voordeliger 
dan het basisscenario.  

 
De BBT-niveaus berusten doorgaans op de warmtepomptechnologie, waarbij zonne-energie-installaties soms extra voordeel opleveren. In de 
studie worden enige toelichtingen gegeven: 

                                                      
20Rüdenauer, I. et al. (2007), „Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe”, Öko-Institut e.V. and ICLEI, Final report prepared for 
the European Commission under contract DG ENV.G.2/SER/2006/0097r, te vinden op: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm 
21Vakmagazine VV+, maart 2010, blz. 178. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− warmtepompen zijn niet universeel inzetbaar. Met name voor geothermische warmtepompen of warmtepompen met de bodem als 
warmtebron en verticale collectoren, zijn bijzondere vergunningen van het waterleidingbedrijf en/of de gemeente nodig enz.; 

− gespecialiseerde installateurs en bijzondere apparatuur zijn nodig en (alsnog) niet in ruime mate beschikbaar; 

− het rendement van de warmtepomp hangt grotendeels af van de opstelling en installatie; 

− een warmtepomp voorziet doorgaans in de basisbelasting, wat inhoudt dat een hybride toestel (bijvoorbeeld met een conventionele ketel) 
vaak een voordelige oplossing kan zijn om de basis- en piekbelasting op te vangen; 

− de energiebaten hangen in hoge mate af van de klimaatomstandigheden, met name voor op lucht gebaseerde warmtepompen en zonne-
energie-installaties. 

− Hieruit volgt dat de terugverdientijd uiteenloopt naargelang van het land en de lokale omstandigheden. 

De gebruikte technologie bepaalt welke energiebesparingen (en daarmee samenhangende kostenbesparingen als functie van de energieprijzen) 
kunnen worden gerealiseerd door de GPP-criteria van de EU voor verwarmingstoestellen op basis van water toe te passen. Voor ketels kan de 
toepassing van het kerncriterium voor energie-efficiëntie een energiebesparing opleveren van circa 40 % (volgens het basisscenario in de 
voorbereidende studie over ecologisch ontwerp – perceel 122) in de laagste vermogenscategorie. Deze besparing kan oplopen tot 50 % voor ketels 
uit de hoogste vermogenscategorie. Voor warmtepompen komen deze energiebesparingen respectievelijk uit op 45 % en 55 %. De toepassing van 
het uitgebreide criterium kan voor ketels een energiebesparing opleveren gaande tot 44 % in de laagste vermogenscategorie en 55 % in de 
hoogste vermogenscategorie. Voor warmtepompen kunnen die cijfers oplopen tot respectievelijk 55 % en 64 %. De toename van de energie-
efficiëntie met 1 % (gunningscriterium) kan een aanvullende energiebesparing betekenen van circa 0,5 % voor ketels en van 0,3 % voor 
warmtepompen. 

                                                      
22Het basisscenario is gedefinieerd in de voorbereidende studie over ecologisch ontwerp – perceel 1 | (taak 5) ter beoordeling van het verbeteringspotentieel bij de 
laagste levenscycluskosten (LLCC) en met de best beschikbare technieken (BBT's). Meer informatie is te vinden op http://www.eup-network.de/product-
groups/preparatory-studies/completed/#c1450 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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