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EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor verven, vernissen en wegmarkeringen 
 

1 INLEIDING 
 
De EU-criteria voor groene overheidsopdrachten zijn bedoeld om het voor overheidsinstanties gemakkelijker te maken milieuvriendelijkere 
goederen, diensten en werken aan te kopen. De toepassing van deze criteria vindt op vrijwillige basis plaats. De criteria zijn zo opgesteld dat ze, 
indien de afzonderlijke overheidsdienst dat toepasselijk acht, (gedeeltelijk of volledig) kunnen worden geïntegreerd in de 
aanbestedingsdocumenten met minimale bewerking. Alvorens een aanbesteding uit te schrijven, wordt de overheidsinstanties geadviseerd de 
beschikbare aanbieding van de goederen, diensten en werken die zij voornemens zijn aan te kopen te controleren op de markt waar zij actief zijn. 
In dit document wordt een overzicht gegeven van de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten die zijn ontwikkeld voor de productengroep 
verven, vernissen en wegmarkeringen. Een begeleidend technisch rapport bevat de volledige motivering voor de selectie van deze criteria en 
referenties voor nadere informatie. 
 
De criteria zijn opgesplitst in selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria en contractuele uitvoeringsvoorwaarden. Er zijn twee 
soorten criteria: 
 

• kerncriteria die zo zijn opgesteld dat ze een gemakkelijke toepassing van groene overheidsopdrachten mogelijk maken, spitsen zich toe 
op een of meer van de belangrijkste aspecten van de milieuprestaties van een product, en beogen de administratiekosten voor bedrijven 
tot een minimum te beperken; 

• uitgebreide criteria die rekening houden met meer aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties en kunnen worden gebruikt door 
overheidsdiensten die een stap verder willen gaan bij het bevorderen van de doelstellingen op het gebied van milieu en innovatie. 

De formulering "(dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria)" wordt ingevoegd indien de criteria voor beide ambitieniveaus identiek 
zijn. 
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In sommige gevallen kan om technische redenen verf nodig zijn die niet voldoet aan de eisen van de criteria voor groene overheidsopdrachten, 
zoals de restauratie van een historisch gebouw, om het oorspronkelijke karakter van een geschilderd oppervlak te behouden. In dergelijke 
gevallen moet de aanbestedende dienst, ondersteund door technisch advies, de specifieke behoeften en de beschikbaarheid van alternatieve 
oplossingen evalueren en kan hij zo nodig besluiten om aanbestedingen voor verven of schilderdiensten vrij te stellen van de eisen voor groene 
overheidsopdrachten. Marktonderzoek kan worden gebruikt om te bepalen of er alternatieven met geschikte prestatie-eisen beschikbaar zijn. 
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1.1 Omschrijving van de producten en toepassingsgebied 
 
De productengroep bestaat uit twee verschillende subgroepen van producten: "verf en vernis" en "wegmarkeringen". 
 
De subgroep "verf en vernis" (ook "verven" genoemd) omvat verven en vernissen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, houtbeitsen en 
aanverwante producten, zoals hieronder gedefinieerd, bestemd voor gebruik door professionele gebruikers (niet voor industrieel gebruik). 
 
Verf- en vernisproducten zijn onder meer: 

• vloerverven; 
• producten die door distributeurs op verzoek van beroepsschilders worden gekleurd; 
• kleursystemen; 
• decoratieve verven in de vorm van vloeibare of pasteuze mengsels die eventueel zijn voorbehandeld, gekleurd of voorbereid door de 

fabrikant om aan de behoeften van de consument te voldoen, met inbegrip van houtverven, houtbeitsen en dekkende beitsen, 
muurcoatings en aflakken voor metaal alsook de primers en grondverven van dergelijke productsystemen zoals bepaald in bijlage I, 
punt 1.1, onder d) en g), bij Richtlijn 2004/42/EG1. 

 
De subgroep "wegmarkeringen" omvat producten zoals verf- of structurele kunststofsystemen die op het wegdek worden aangebracht om 
rijbanen, vakken en tekens af te bakenen en te zorgen voor wrijvingseigenschappen en nachtzichtbaarheid in droge, natte en 
regenomstandigheden. Zij bestaan over het algemeen uit een gepigmenteerd wegmarkeringsmateriaal en glasparels die samen al dan niet een 
folie over de ondergrond vormen. Voorgevormde wegmarkeringsproducten die gedefinieerd zijn als tape, voorgevormde 
koudeplastwegmarkering of voorgevormde thermoplastwegmarkeringen met of zonder opbouwmateriaal vallen eveneens onder het 
toepassingsgebied, evenals primers en kleefstoffen die nodig zijn voor het aanbrengen van de wegmarkeringen. 
 
De productengroep omvat geen: 

• aangroeiwerende coatings; 
                                                      
1 Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van 

het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 
1999/13/EG. 
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• houtconserveringsproducten; 
• coatings voor bepaalde industriële en professionele toepassingen, met inbegrip van coatings voor zwaar gebruik; 
• poedercoatings; 
• uv-uithardende verfsystemen; 
• verven die voornamelijk zijn bedoeld voor voertuigen; 
• producten die niet als hoofdfunctie het vormen van een laag op de ondergrond hebben, zoals oliën en was (met uitzondering van bepaalde 

wegmarkeringssystemen); 
• transparante chemische vloercoatings met reactieve harsen als bindmiddelen voor dikke laagbedekkingen voor industriële vloeren; 
• mechanische markeringen zoals katogen. 

 
Ter ondersteuning van de toepassing van de criteria worden de volgende productomschrijvingen gegeven: 
 
Onder "verf" wordt een gepigmenteerd dekmateriaal verstaan, in vloeibare of pasteuze vorm, dat bij aanbrenging op een ondergrond een 
dekkende laag vormt met beschermende, decoratieve of specifieke technische eigenschappen. 
 
Onder "decoratieve verven en vernissen" worden verven en vernissen verstaan die worden aangebracht op gebouwen, het houtwerk en 
toebehoren ervan, voor decoratieve en beschermende doeleinden. Hoewel voornamelijk als decoratie bedoeld, hebben zij ook een beschermende 
functie. 
 
"Muurcoatings" zijn coatings die een decoratieve en beschermende laag vormen en op beton, (beschilderbare) baksteen, bouwblokken, 
bepleistering of met calciumsilicaat of vezels versterkt cement worden aangebracht. Zij zijn hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik buitenshuis, 
maar kunnen ook binnenshuis of op soffieten en op de onderkant van balkondaken worden gebruikt. 
 
Onder "vernis" wordt een helder dekmateriaal verstaan dat bij aanbrenging op een ondergrond een harde transparante laag vormt met 
beschermende, decoratieve of specifieke technische eigenschappen. 
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Onder "houtbeitsen" (lazuren) worden coatings verstaan die een transparante of semitransparante (waarbij hoofdzakelijk niet-wit pigment wordt 
gebruikt) laag produceren voor decoratie en voor bescherming van hout tegen verwering, waardoor er eenvoudig onderhoud kan worden 
verricht. 
 
"Kleurmengsysteem" is een methode om gekleurde verven aan te maken door een aankleurbare "basis" te mengen met kleurmiddelen. 
 
Verdere ondersteunende technische omschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 

1.2 Omschrijving en toepassingsgebied van opdrachten voor werken 
 
De criteria hebben ook betrekking op opdrachten voor schilder- en wegmarkeringswerkzaamheden. Hieronder kunnen opdrachten voor 
eenmalige werken vallen; afroepopdrachten uit een raamcontract en cyclische, langlopende schilderdiensten. Alle opdrachten zijn gebaseerd op 
het gebruik van de binnen deze productengroep omschreven verfproducten. De volgende opdrachtomschrijvingen vallen binnen het 
toepassingsgebied van de criteria: 
 
onder "schilderwerken" wordt verstaan wanneer contractanten, gewoonlijk "schilders en decorateurs" genoemd, rechtstreeks betrokken zijn bij 
het verven van binnen- of buitenoppervlakken op eenmalige, afroepende of cyclische basis, met inbegrip van lopende onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden; 
 
"wegmarkeringswerkzaamheden" zijn werkzaamheden waarbij contractanten, gewoonlijk "wegmarkeerders" genoemd, rechtstreeks betrokken 
zijn om op eenmalige of cyclische basis wegmarkeringen aan te brengen, met inbegrip van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. 
 

1.3 Algemene opmerking over verificatie 
 
Voor een aantal criteria is de voorgestelde verificatiemethode het beschikbaar stellen van testverslagen. Voor ieder criterium is aangegeven 
welke testmethode van toepassing is. Het is aan de overheidsdienst om te bepalen in welke fase de testresultaten ter beschikking moeten worden 
gesteld. In het algemeen lijkt het niet nodig om van alle inschrijvers in de aanvangsfase testresultaten te vragen. Om de belasting voor 
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inschrijvers en overheidsdiensten te verlichten kan een eigen verklaring op het moment van inschrijving als voldoende worden beschouwd. Er 
zijn verschillende opties voor of en wanneer deze testen kunnen worden gevraagd: 

a) In de inschrijvingsfase: 

voor contracten met eenmalige levering kan de inschrijver met de financieel meest gunstige inschrijving worden gevraagd dit bewijsstuk 
te overleggen. Als het bewijs afdoende is, kan het contract worden gegund. Als het bewijs onvoldoende of onregelmatig is dan: 

i) wanneer het verificatiemiddel betrekking heeft op een technische specificatie, wordt de eerstvolgende hoogste inschrijver die dan 
voor gunning van het contract in aanmerking komt, gevraagd het bewijsstuk te overleggen; 

ii) wanneer het verificatiemiddel betrekking heeft op een gunningscriterium, worden de toegekende additionele punten afgetrokken 
en zal de rangorde van de inschrijvingen worden herberekend met alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Met een testrapport wordt geverifieerd dat een productmonster op bepaalde eisen is getest, niet de artikelen die daadwerkelijk onder het 
contract worden geleverd. Voor raamcontracten kan de situatie anders zijn. Dit scenario wordt verder behandeld in punt b). 

b) Tijdens de uitvoering van het contract: 

Voor een of meerdere artikelen die onder het contract geleverd worden, kunnen testresultaten worden opgevraagd, hetzij in algemene zin, 
hetzij wanneer er bezorgdheid over valse verklaringen is. Dit is met name van belang voor raamcontracten die niet voorzien in een eerste 
bestelling. 
 
Aanbevolen wordt expliciete uitvoeringsvoorwaarden in het contract op te nemen. Die moeten bepalen dat de aanbestedende dienst het 
recht heeft om willekeurige verificatietesten uit te voeren op elk moment gedurende de looptijd van het contract. Wanneer uit de 
resultaten van dergelijke testen blijkt dat de geleverde producten niet aan de criteria voldoen, heeft de aanbestedende dienst het recht om 
boetes op te leggen en heeft hij de mogelijkheid het contract te beëindigen. Sommige overheidsdiensten nemen bepalingen op dat 
wanneer uit de test blijkt dat het product voldoet aan de eisen, de testkosten ten laste komen van de overheidsdienst; wanneer er niet aan 
de eisen wordt voldaan, worden de kosten door de leverancier gedragen. 
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Voor raamcontracten hangt het moment waarop de bewijsstukken worden gevraagd af van de specifieke opzet van het contract: 

i) voor raamcontracten met één exploitant waarbij de afzonderlijke te leveren artikelen bij de gunning van het raamcontract worden 
vastgesteld en het aantal eenheden later wordt bepaald, gelden dezelfde overwegingen als voor de hierboven beschreven 
contracten met eenmalige levering; 

ii) voor raamcontracten waarbij meerdere potentiële leveranciers worden voorgeselecteerd en vervolgens vergelijkende onderzoeken 
worden georganiseerd tussen de voorgeselecteerde inschrijvers, is het mogelijk dat de voorgeselecteerde inschrijvers pas in deze 
eerste fase van de voorselectie moeten aantonen dat zij in staat zijn om artikelen te leveren die voldoen aan de minimumprestatie-
eisen van het raamcontract. Voor aansluitende afroepopdrachten (of -bestellingen) die na het vergelijkend onderzoek aan de 
voorgeselecteerde leveranciers worden gegund, gelden dezelfde overwegingen als onder a) en b) hierboven, indien in het kader 
van de concurrentie aanvullende eisen moeten worden aangetoond. Indien het vergelijkend onderzoek alleen betrekking heeft op 
de prijs, moet een controle in de uitvoeringsfase van de opdracht worden overwogen. 

Het is ook belangrijk om de nadruk te leggen op de mogelijkheid voor inschrijvers om verificatie te verstrekken via de EU-milieukeur of 
via een andere relevante milieukeur die aan dezelfde gespecificeerde eisen voldoet. Verificatie zou dan worden gevraagd volgens 
dezelfde aanpak als voor testresultaten. 
 
Tevens wordt erop gewezen dat de aanbestedende diensten overeenkomstig artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU andere passende 
bewijsmiddelen moeten aanvaarden. Dit kan een technisch dossier van de fabrikant zijn wanneer de betrokken ondernemer geen toegang 
had tot testverslagen, of geen mogelijkheid om ze binnen de relevante tijdslimieten te verkrijgen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het 
gebrek aan toegang niet te wijten was aan de betrokken ondernemer en dat de betrokken ondernemer aantoont dat de door hem geleverde 
werken, artikelen of diensten voldoen aan de eisen of criteria die zijn bepaald in de technische specificaties, de gunningscriteria of de 
uitvoeringsvoorwaarden van het contract. Wanneer voor de uitvoering van de testen gerefereerd wordt aan een certificaat/testverslag dat 
is opgesteld door een bepaalde met de conformiteitsbeoordeling belaste instantie, zullen de aanbestedende diensten ook 
certificaten/testverslagen accepteren die zijn afgegeven door andere gelijksoortige beoordelingsinstanties. 
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2 BELANGRIJKSTE MILIEUEFFECTEN 
 

De belangrijkste milieueffecten van verf en vernis houden verband met de vervaardiging ervan. De gebruikte hoeveelheid verf is daarom een 
belangrijke factor, samen met de hoeveelheid afval en ongebruikte verf en hoe lang de verf meegaat tot een nieuwe verflaag aangebracht moet 
worden. 

Wat de ingrediënten van verf betreft, heeft de vervaardiging van oplosmiddelen, bindmiddelen en TiO2 (wit pigment) een belangrijke invloed op 
het milieu tijdens de winning van grondstoffen en de vervaardiging van verf. Verven op basis van oplosmiddelen hebben een grotere totale 
milieu-impact dan verven op basis van water. Gevaarlijke functionele additieven aan de verf zoals conserveringsmiddelen, weekmakers, 
pigmenten en extenders kunnen een breed scala aan gezondheids- en milieugevolgen hebben. 

In het geval van wegmarkeringen hebben de glasparels die aan de verf zijn toegevoegd ook aanzienlijke milieueffecten die verband houden met 
de productie ervan, voornamelijk gerelateerd aan de energie die wordt gebruikt om de parels te vormen. Verontreinigingen binnen het glas zoals 
arseen kunnen ook problematisch zijn vanwege de verspreiding van de parels in het milieu. De duurzaamheid van wegmarkeringen heeft ook een 
belangrijke invloed op het totale milieueffect van deze producten. 
 

Belangrijkste milieuaspecten  Aanpak groene overheidsopdrachten 

• Vervaardiging van oplosmiddel, bindmiddel en 
TiO2 

• Vervaardiging van glasparels voor wegmarkering 
• Gevaarlijke functionele additieven 
• Duurzaamheid van het product 
• Afval veroorzaakt door ongebruikt product 

 • Beperken van het effect van de vervaardiging 
door aandacht te besteden aan specifieke 
ingrediënten en dosering 

• Verminderen van de gevaarlijke eigenschappen 
van de totale formulering 

• Bevorderen van het gebruik van duurzame 
verven en wegmarkeringen 

• Stimuleren van het beperken van 
productverspilling, met inbegrip van hergebruik 
en recycling 

De volgorde van de effecten stemt niet noodzakelijk overeen met het belang ervan. 
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Nadere informatie over de verven, wegmarkeringen en bijbehorende opdrachten voor werken, met inbegrip van informatie over desbetreffende 
wetgeving, normen en technische bronnen die als bewijsstukken worden gebruikt, is te vinden in het technisch rapport. 
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3 EU-CRITERIA VOOR GROENE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR VERVEN, VERNISSEN EN 
WEGMARKERINGEN 

3.1 Verf en vernis 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP 

De aankoop van verf en vernis met een verminderd milieueffect 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
1. Verfformulering 
2.  

1.1 Gehalte aan witte pigmenten 
(Deze eis is niet van toepassing op transparante en semitransparante 
coatings) 
 
Verven moeten een gehalte aan witte pigmenten (witte anorganische 
pigmenten met een brekingsindex die hoger is dan 1,8) per m2 droge film 
hebben van ten hoogste: 
• 38 g/m2 voor verven voor gebruik binnenshuis, met uitzondering van 

binnenmuurverven met een natte schrobweerstand van klasse 1 waarvoor 
40 g/m2 geldt; 

• 40 g/m2 voor alle verven voor gebruik buitenshuis. 
 
Grondverven en primers moeten een gehalte aan witte pigmenten (witte 
anorganische pigmenten met een brekingsindex die hoger is dan 1,8) per m2 
droge film hebben van ten hoogste 25 g/m2. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet documentatie verstrekken over de verfformulering 
waaruit het gehalte aan witte pigmenten blijkt. Indien nodig moet de natte 
schrobweerstand van klasse 1 worden aangetoond op basis van een 

1.1 Gehalte aan witte pigmenten 
(Deze eis is niet van toepassing op transparante en semitransparante 
coatings) 
 
Verven moeten een gehalte aan witte pigmenten (witte anorganische 
pigmenten met een brekingsindex die hoger is dan 1,8) per m2 droge film 
hebben van ten hoogste: 
• 36 g/m2 voor producten voor gebruik binnenshuis, met uitzondering van 

binnenmuurverven met een natte schrobweerstand van klasse 1 waarvoor 
40 g/m2 geldt; 

• 38 g/m2 voor verven voor gebruik buitenshuis. 
 
Grondverven en primers moeten een gehalte aan witte pigmenten (witte 
anorganische pigmenten met een brekingsindex die hoger is dan 1,8) per m2 
droge film hebben van ten hoogste 25 g/m2. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet documentatie verstrekken over de verfformulering 
waaruit het gehalte aan witte pigmenten blijkt. Indien nodig moet de natte 
schrobweerstand van klasse 1 worden aangetoond op basis van een testrapport 
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testrapport dat is uitgevoerd overeenkomstig EN 13300 met gebruikmaking 
van de methode EN ISO 11998 (Test voor reinigbaarheid en 
schrobweerstand). 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
 

dat is uitgevoerd overeenkomstig EN 13300 met gebruikmaking van de 
methode EN ISO 11998 (Test voor reinigbaarheid en schrobweerstand). 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
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1.2 Gehalte aan vluchtige organische stoffen  
 
Het maximumgehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) mag de 
grenswaarden in tabel 1 niet overschrijden. 
Het VOS-gehalte moet worden bepaald voor het gebruiksklare product, 
inclusief alle kleurmiddelen en/of verdunners waarvan toevoeging vóór 
gebruik wordt aanbevolen. 
 
Tabel 1 Grenswaarden van VOS-gehalten 

Productbeschrijving (met de bijbehorende 
subcategorielettercode uit Richtlijn 2004/42/EG) 

VOS-grens-
waarden  

(g/l met 
inbegrip 

van water) 
a. Matte coatings voor wanden en plafonds voor 

gebruik binnenshuis (glans < 25 @ 60°) 
15 

b. Glanzende coatings voor wanden en plafonds 
voor gebruik binnenshuis (glans > 25 @ 60°) 

60 

c. Buitenmuren met minerale ondergrond 30 
d. Hout- en metaalverven voor binnen- en 

buitendecoratie en voor interieur- en 
gevelbekleding 

90 

e. Vernissen en beitsen voor binnenhoutwerk, 
met inbegrip van dekkende beitsen 

75 

e. Vernissen en beitsen voor buitenhoutwerk, 
met inbegrip van dekkende beitsen 

90 

f. Houtbeitsen met minimale laagdikte voor 
binnen en buiten  

75 

g. Primers  15 
h. Hechtprimers  15 

1.2 Gehalte aan vluchtige organische stoffen  
 
Het maximumgehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) mag de 
grenswaarden in tabel 2 niet overschrijden. 
Het VOS-gehalte moet worden bepaald voor het gebruiksklare product, 
inclusief alle kleurmiddelen en/of verdunners waarvan toevoeging vóór 
gebruik wordt aanbevolen. 
 
Tabel 2 Grenswaarden van VOS-gehalten 

Productbeschrijving (met de bijbehorende 
subcategorielettercode uit Richtlijn 2004/42/EG) 

VOS-grens-
waarden  

(g/l met 
inbegrip 

van water) 
a. Matte coatings voor wanden en plafonds voor 

gebruik binnenshuis (glans < 25 @ 60°)  
10 

b. Glanzende coatings voor wanden en plafonds 
voor gebruik binnenshuis (glans > 25 @ 60°)  

40 

c. Buitenmuren met minerale ondergrond  25 
d. Hout- en metaalverven voor binnen- en 

buitendecoratie en voor interieur- en 
gevelbekleding  

80 

e. Vernissen en beitsen voor binnenhoutwerk, 
met inbegrip van dekkende beitsen  

65 

e. Vernissen en beitsen voor buitenhoutwerk, 
met inbegrip van dekkende beitsen 

75 

f. Houtbeitsen met minimale laagdikte voor 
binnen en buiten  

50 

g. Primers  15 
h. Hechtprimers  15 



 

13 

 

i. Eencomponentcoatings met bijzondere 
eigenschappen  

100 

j. Tweecomponentencoatings met bijzondere 
eigenschappen, bestemd voor specifieke 
toepassingen zoals vloeren  

100 

Coatings met decoratief effect  90 
Roestwerende verven 80 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet of: 

a) een berekening van het VOS-gehalte, indien beschikbaar, ondersteund 
door veiligheidsinformatiebladen, of 
b) een testrapport overeenkomstig ISO 11890-2 verstrekken. Producten 
met een VOS-gehalte van minder dan 1,0 g/l moeten worden getest 
overeenkomstig ISO 17895. 

Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
 

i. Eencomponentcoatings met bijzondere 
eigenschappen  

80 

j. Tweecomponentencoatings met bijzondere 
eigenschappen, bestemd voor specifieke 
toepassingen zoals vloeren  

80 

Coatings met decoratief effect  80 
Roestwerende verven 80 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet of: 

a) een berekening van het VOS-gehalte, indien beschikbaar, ondersteund 
door veiligheidsinformatiebladen, of 
b) een testrapport overeenkomstig ISO 11890-2 verstrekken. Producten 
met een VOS-gehalte van minder dan 1,0 g/l moeten worden getest 
overeenkomstig ISO 17895. 

Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
 

1.3 Gevarenetikettering van het product 
 
Het eindproduct mag niet zijn ingedeeld als acuut toxisch, toxisch voor 
specifieke doelorganen, kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 
voortplanting, of gevaarlijk voor het milieu, overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) zoals aangegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3 Indeling van eindproducten 
 

Acute toxiciteit Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

1.3 Gevarenetikettering van het product 
 
Het eindproduct mag niet zijn ingedeeld als acuut toxisch, toxisch voor 
specifieke doelorganen, sensibiliserend voor de luchtwegen of de huid, 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting, of gevaarlijk 
voor het milieu, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-
verordening), zoals aangegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4 Indeling van eindproducten 
 

Acute toxiciteit Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
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Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde 
blootstelling 
Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige 
blootstelling 

STOT RE 1 of 2 
STOT SE 1, 2 of 3 

Kankerverwekkendheid  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutageniteit in geslachtscellen  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Voortplantingstoxiciteit  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Gevaar voor het aquatisch milieu Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 of 2 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de 
te leveren producten niet zijn ingedeeld met de vermelde gevaren. 
De documentatie over de indeling van het mengsel moet worden verstrekt 
overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-
verordening) en/of veiligheidsinformatiebladen. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
 

Acute Tox. 3 
Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde 
blootstelling  
Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige 
blootstelling  

STOT RE 1 of 2 
STOT SE 1, 2 of 3 

Kankerverwekkendheid  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutageniteit in geslachtscellen  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Voortplantingstoxiciteit  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Gevaar voor het aquatisch milieu  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 of 2 
Aquatic Chronic 3*  

Sensibilisatie van de luchtwegen 
 

Resp. Sens. 1, 1A 
of 1B 

Sensibilisatie van de huid Skin Sens. 1, 1A of 1B 
* Het eindproduct mag alleen met H412 worden ingedeeld indien gebruik wordt gemaakt van 
combinaties van droge filmconserveringsmiddelen die 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat 
(IPBC) bevatten in verven en vernissen voor gebruik buitenshuis in concentraties van ten 
hoogste 0,650 % m/m. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de 
te leveren producten niet zijn ingedeeld met de vermelde gevaren. 
De documentatie over de indeling van het mengsel moet worden verstrekt 
overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-
verordening) en/of veiligheidsinformatiebladen. 
Voor producten voor gebruik buitenshuis die zijn ingedeeld met aquatische 
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chronische toxiciteit 3 en die IPBC bevatten, moeten inschrijvers in 
voorkomend geval documentatie verstrekken waaruit blĳkt dat het gehalte aan 
IPBC-combinaties ten hoogste 0,650 % m/m is. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
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1.4 Gevaarlijke ingrediënten 
 
De verf moet voldoen aan de beperkingen in tabel 5, die de aanwezigheid van 
de aangegeven gevaarlijke stoffen in de verf of de concentratie ervan 
beperken. 
 
Tabel 5 Eisen voor gevaarlijke ingrediënten in verven 

Ingrediënt Beperking of bovenste 
concentratiegrens 

Conserveringsmiddelen: Conserveringsmiddelen 
mogen niet-
bioaccumulerend zijn1. 

Droge-filmconserveringsmiddelen: Droge-filmconserverings-
middelen mogen niet 
opzettelijk worden 
gebruikt, met uitzondering 
van: 

- verven voor 
gebruik binnenshuis 
die specifiek nodig 
zijn voor gebruik in 
zeer vochtige ruimten 
met een bovenste 
concentratiegrens van 
0,10 % m/m; 
- verven voor 
gebruik buitenshuis 
met een bovenste 
concentratiegrens van 
0,30 % m/m. 

Alkylfenolethoxylaten: Mogen niet opzettelijk 

1.4 Gevaarlijke ingrediënten 
 
De verf moet voldoen aan de beperkingen in tabel 6, die de aanwezigheid van 
de aangegeven gevaarlijke stoffen in de verf of de concentratie ervan 
beperken. 
 
Tabel 6 Eisen voor gevaarlijke ingrediënten in verven 

Ingrediënt Beperking of bovenste 
concentratiegrens 

Conserveringsmiddelen: Conserveringsmiddelen 
mogen niet-
bioaccumulerend zijn1. 

Droge-filmconserveringsmiddelen: Droge-filmconserverings-
middelen mogen niet 
opzettelijk worden 
gebruikt, met uitzondering 
van: 

- verven voor 
gebruik binnenshuis 
die specifiek nodig 
zijn voor gebruik in 
zeer vochtige ruimten 
met een bovenste 
concentratiegrens van 
0,10 % m/m; 
- verven voor 
gebruik buitenshuis 
met een bovenste 
concentratiegrens van 
0,30 % m/m. 

Alkylfenolethoxylaten: Mogen niet opzettelijk 
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alkylfenolethoxylaten (APEO's) en hun 
derivaten mogen niet worden gebruikt in 
verf- of vernispreparaten 
of -formuleringen. 
 

worden gebruikt. 

Ftalaten: 
ftalaten2 die als zeer zorgwekkende 
stoffen zijn geïdentificeerd en in de 
kandidaatslijst van zeer zorgwekkende 
stoffen van de REACH-verordening zijn 
opgenomen3 mogen niet aanwezig zijn 
in verf- of vernispreparaten of 
formuleringen daarvan. 
 

0,1 % m/m 

Formaldehyde: 
vrije formaldehyde in de witte basis, 
aankleurbare basis en kleurtint2: 

 
 
0,010 % m/m 

Metalen: 
cadmium, lood, chroom VI, kwik, 
arseen, seleen. 

0,010 % m/m 
per metaal of 
metaalcomplex/zout, al 
naargelang het geval 

1 Een ingrediënt wordt als bioaccumulerend beschouwd wanneer Log Kow ≤ 4,0 of bio-
concentratiefactor (BCF) ≤ 500. 
2 Wanneer een breed scala van kleurtinten moet worden gebruikt, moet de inschrijver aangeven 
welke kleurtint de meeste kans op formaldehydevrijgave heeft. Vervolgens wordt dan alleen 
voor deze tint een testrapport gevraagd. 
 

alkylfenolethoxylaten (APEO's) en hun 
derivaten mogen niet worden gebruikt in 
verf- of vernispreparaten 
of -formuleringen. 
 

worden gebruikt. 

Ftalaten: 
ftalaten3 die als zeer zorgwekkende 
stoffen zijn geïdentificeerd en in de 
kandidaatslijst van zeer zorgwekkende 
stoffen van de REACH-verordening zijn 
opgenomen mogen niet aanwezig zijn in 
verf- of vernispreparaten of 
formuleringen daarvan. 
 

0,1 % m/m 

Formaldehyde: 
vrije formaldehyde in de witte basis, 
aankleurbare basis en kleurtint2; 
met uitzondering van gevallen waarin 
formaldehydeafgevende stoffen nodig 
zijn of aanwezig zijn in 
polymeerdispersies, in welk geval de 
volgende waarde van toepassing is: 

 
 
0,0010 % m/m 
 
 
 
0,010 % m/m 

Metalen: 
cadmium, lood, chroom VI, kwik, 
arseen, seleen. 

0,010 % m/m 
per metaal of 
metaalcomplex/zout, al 
naargelang het geval 

                                                      
2 Om aan deze eis te voldoen, moeten inschrijvers en/of hun leveranciers de REACH-kandidaatslijst op ftalaten screenen. Hoewel ftalaten gemakkelijk als ingrediënt kunnen 
worden geïdentificeerd omdat zij over het algemeen als weekmaker fungeren, zijn niet alle ftalaten die op de kandidaatslijst voorkomen gemakkelijk herkenbaar aan hun 
chemische naam. Daarom kan het nuttig zijn de inschrijvers een chemische omschrijving te geven. Hiertoe worden zij gedefinieerd als "een groep chemische verbindingen 
waarvan de structuurbasis een ester van ftaalzuur (1,2-benzeendicarboxylzuur) is". 
3 ECHA, kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, https:echa.europa.eu/candidate-list-table 
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Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat aan 
het criterium is voldaan, namelijk: 

• voor conserveringsmiddelen en APEO's: een 
veiligheidsinformatieblad voor het productmengsel; 

• voor ftalaten: een veiligheidsinformatieblad voor het 
productmengsel; 

• daarnaast voor conserveringsmiddelen: een testrapport aan de hand 
van de OESO 305-testrichtsnoer kan als alternatief voor het 
veiligheidsinformatieblad worden gebruikt, uitsluitend om te 
bevestigen dat de gebruikte conserveringsmiddelen niet-
bioaccumulerend zijn; 

• voor formaldehyde: een testrapport op basis van de Merckoquant-
methode of hogedrukvloeistof-chromatografische methode (HPLC) 
(zie bijlage 2); 

• voor metalen: een testrapport op basis van de ISO 3856-serie of 
gelijkwaardig. 

Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
 

Isothiazolinon: 
Isothiazolinon 
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Totaal: 0,050 % m/m 
0,020 % m/m 
0,0015 % m/m 

1 Een ingrediënt wordt als bioaccumulerend beschouwd wanneer Log Kow ≤ 3,2 of bio-
concentratiefactor (BCF) ≤ 100. 
2 Wanneer een breed scala van kleurtinten moet worden gebruikt, moet de inschrijver aangeven 
welke kleurtint de meeste kans op formaldehydevrijgave heeft. Vervolgens wordt dan alleen 
voor deze tint een testrapport gevraagd. 
3 Methylisothiazolinon 
4 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT) / 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) in een 

verhouding van 3:1 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat aan 
het criterium is voldaan, namelijk: 

• voor conserveringsmiddelen en APEO's: een 
veiligheidsinformatieblad voor het productmengsel; 

• voor ftalaten: een veiligheidsinformatieblad voor het productmengsel; 
• daarnaast voor conserveringsmiddelen: een testrapport aan de hand 

van de OESO 305-testrichtsnoer kan als alternatief voor het 
veiligheidsinformatieblad worden gebruikt, uitsluitend om te 
bevestigen dat de gebruikte conserveringsmiddelen niet-
bioaccumulerend zijn; 

• voor formaldehyde: een testrapport op basis van de Merckoquant-
methode of hogedrukvloeistof-chromatografische methode (HPLC) 
(zie bijlage 2); 

• voor metalen: een testrapport op basis van de ISO 3856-serie of 
gelijkwaardig; 

• voor isothiazolinon: een veiligheidsinformatieblad voor het 
productmengsel. 

Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
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te voldoen. 
 

2. Efficiëntie van de toepassing en duurzaamheid 
 
2.1 Spreidend vermogen 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
(Deze specificatie is niet van toepassing op vernissen, houtbeitsen, transparante zelfhechtende primers of andere transparante en semitransparante coatings.) 
 
De verf moet een efficiënt spreidend vermogen bereiken volgens de toepasselijke prestatie-eis in tabel 7. 
 
Tabel 7 Spreidend vermogen voor specifieke verfproducten 

Type verf Spreidend vermogen1 

(m2/l) 
Witte en lichtgekleurde verven (met 
inbegrip van afwerkingslagen en 
tussenproducten) 

- binnenshuis: 8 
- buitenshuis: 6 
- voor gebruik 
binnenshuis en 
buitenshuis: 8 

Kleursystemen2 8 
Primers en grondverven 

a. ondoorzichtig 
b. met specifieke 

afschermende/afdichtende of 
doordringende/bindende 
eigenschappen 

c. met bijzondere 
hechtingseigenschappen 

 
  8 

6 
 
 
 

6 

Dikke decoratieve coatings 1 m2 per kg product 
Elastomere verven voor gebruik 
buitenshuis 

4 
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Opmerkingen: 
1Het spreidend vermogen geldt bij een dekkracht van 98 %. 
2Alleen de basis moet worden getest. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een testrapport verstrekken volgens de onderstaande methoden, of het equivalent ervan: 

• ISO 6504/1 (Verf en vernissen — Vaststelling van de dekkracht — deel 1: Kubelka-Munk-methode voor witte en lichtgekleurde verf); 
• ISO 6504/3 (deel 3: bepaling van de contrastverhouding (transparantie) van lichtkleurige verven bij een gegeven verspreiding; 
• of, voor verven die speciaal zijn ontwikkeld om een driedimensionaal decoratief effect te verkrijgen en gekenmerkt worden door een zeer dikke laag, de 

methode NF T 30 073. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht te 
voldoen. 
 
 2.2 Natte schrobweerstand (alleen verven voor gebruik binnenshuis) 

(Voor toepassingen die reinigbaarheid en schrobweerstand vereisen) 
(Deze eis is niet van toepassing op transparante en semitransparante 
coatings) 
 
Muurverf waarvoor in de aanbesteding een natte schrobweerstand wordt 
vereist, moet een score hebben van klasse 1 of 2 voor natte schrobweerstand 
overeenkomstig EN 13300 en EN ISO 11998 of het equivalent daarvan. Matte 
wand- en plafondverven voor gebruik binnenshuis met een gehalte aan witte 
pigmenten van ten hoogste 25 g/m2 droge film, zijn van deze eis vrijgesteld. 
Deze eis is alleen van toepassing op aankleurbare basissen van 
kleurmengsystemen. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een testrapport verstrekken overeenkomstig EN 13300 
met gebruikmaking van testmethode EN ISO 11998 (test inzake 
reinigbaarheid en schrobweerstand) of gelijkwaardig. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
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te voldoen. 
 
Er wordt echter geen basiscriterium voorgesteld, maar als de verkregen verf 
wordt gebruikt op oppervlakken die intensief zullen worden gereinigd, worden 
openbare aanbestedende diensten aangemoedigd om het uitgebreide 
criterium te hanteren. 
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2.3 Weerbestendigheid (alleen verven voor gebruik buitenshuis) 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
Metsel-, hout- en metaalverven moeten bestand zijn tegen de mogelijke vormen van beschadiging door verwering in tabel 8. 
Metselverven moeten gedurende 1 000 uur aan kunstmatige testomstandigheden worden blootgesteld, hout en metaalverven gedurende 500 uur. 
Dit moet worden aangetoond volgens de aanbevolen testmethoden, of het equivalent daarvan, onder kunstmatige verweringsomstandigheden. 
Corrosiebestendigheid voor metaalverven omvat ook blaarvorming. 
De tests moeten worden uitgevoerd op de aankleurbare basis van een kleurensysteem. 
 
Tabel 8 Weerbestendigheidstests 

Beschadiging door 
verwering 

Prestatie-eis Aanbevolen 
test 

Glansvermindering1 
ten hoogste 30 % van de 
oorspronkelijke waarde 

ISO 2813 

Krijten 1,5 of beter (0,5 of 1,0) EN ISO 4628-6 

Afbladdering 
schilferdichtheid 2 of minder, 
schilfergrootte 2 of minder 

ISO 4628-5 

Barstvorming 
barstgetal 2 of minder, 
barstgrootte 3 of minder 

ISO 4628-4 

Blaasvorming 
blaasdichtheid 3 of minder, 
blaasgrootte 3 of minder. 

ISO 4628-2 

Corrosie2 
roestvorming gelijk aan of 
beter dan Ri2. 

ISO 4628-3  

1Niet van toepassing op halfglanzende en matte afwerkingslagen (zie bijlage 1 voor nadere gegevens). 
2Voor roestwerende verven. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet testresultaten verstrekken waaruit blijkt dat de verf aan de in tabel 8 vermelde eisen voldoet. 
Met uitzondering van corrosie voor metaalverven moeten de kunstmatige verweringomstandigheden de in ISO 11507 beschreven omstandigheden 
weerspiegelen of (voor houtafwerkingslagen voor buitenshuis) een QUV-toestel voor versnelde veroudering met cyclische blootstelling aan uv A-straling en 
besproeiing overeenkomstig EN 927-6 of het equivalent daarvan. 
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Voor corrosie moeten de desbetreffende atmosferische corrosiecategorieën van EN ISO 12944-2 en de bijbehorende procedures van EN ISO 12944-6, of 
gelijkwaardig, worden gebruikt. Roestwerende verven voor stalen ondergronden worden getest nadat ze overeenkomstig ISO 9227 of gelijkwaardig 240 uur 
met zout zijn besproeid. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht aan 
de bovengenoemde criteria te voldoen. 
 
2.4 Schimmel- en algenbestendigheid van de film (alleen verven voor gebruik buitenshuis) 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
(Voor toepassingen waarbij schimmel- en algenbestendigheid van de film nodig is) 
 
Basisverven die worden gebruikt voor buitenmetselwerk en hout en die schimmel- en/of algenbestendige eigenschappen moeten bezitten, moeten voldoen aan 
de eisen van tabel 9. 
 
Tabel 9 Eisen voor schimmel- en algenbestendigheid 

Toepassing Schimmelbestendigheid Algenbestendigheid 
Metselwerk  Klasse 1 of lager  Score van 0 
Hout Klasse 1 of lager Score van 0 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet testresultaten verstrekken waaruit blijkt dat aan de eisen van de testmethoden EN 15457 en/of EN 15458, of het equivalent daarvan, wordt 
voldaan. Voor coatings die ingekapselde droge-film-biociden bevatten, worden ook gewijzigde conditioneringsprotocollen aanvaard. Fabrikanten moeten 
informatie verstrekken over elke variatie in de conditionering samen met de testresultaten in overeenstemming met de normen EN 15457 en/of EN 15458. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht te 
voldoen. 
 
2.5 Slijtvastheid van vloerverven 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
Vloercoatings en vloerverven dienen een zodanige slijtvastheid te vertonen dat het massaverlies niet meer bedraagt dan 70 mg na 1 000 testcycli met een 
belasting van 1 000 g en een CS10-schuurwiel overeenkomstig EN ISO 7784-2. 
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Verificatie: 
De inschrijver moet de resultaten verstrekken van tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig EN ISO 7784-2 of gelijkwaardig. 
Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht te 
voldoen. 
 
2.6 Verpakking 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
Verven moeten worden geleverd in verpakkingen van (maximaal) X liter (naar keuze van de overheidsinstantie om de hoeveelheid verpakkingen te beperken). 
 

GUNNINGSCRITERIA 
 1. Gehalte aan halfvluchtige organische stoffen 

 
Er worden punten toegekend indien het gehalte aan halfvluchtige organische 
stoffen (HVOS) van het verfproduct ten hoogste de in tabel 10 vermelde 
grenswaarden bedraagt. 
 
Het HVOS-gehalte moet worden bepaald voor het gebruiksklare product, 
inclusief alle kleurmiddelen en/of verdunners e.d. waarvan toevoeging vóór 
gebruik wordt aanbevolen. 
 
Tabel 10 Grenswaarden van HVOS-gehalten 

Productbeschrijving (subcategorielettercodes 
uit Richtlijn 2004/42/EG) 

HVOS-
grenswaarden 
(g/l met 
inbegrip van 

water) 
a. Matte coatings voor wanden en plafonds voor 

gebruik binnenshuis (glans < 25 @ 60°) 
301/ 402 

b. Glanzende coatings voor wanden en plafonds 
voor gebruik binnenshuis (glans > 25 @ 60°) 

301/ 402 
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c. Buitenmuren met minerale ondergrond  40 
d. Hout- en metaalverven voor binnen- en 

buitendecoratie en voor interieur- en 
gevelbekleding  

501/ 602 

e. Vernissen en beitsen voor binnenhoutwerk, 
met inbegrip van dekkende beitsen  

30 

e. Vernissen en houtbeitsen voor 
buitenhoutwerk, met inbegrip van dekkende 
houtbeitsen 

60 

f. Houtbeitsen met minimale laagdikte voor 
binnen en buiten  

301/ 402 

g. Primers  301/ 402 
h. Hechtprimers  301/ 402 
i. Eencomponentcoatings met bijzondere 

eigenschappen  
501/ 602 

j. Tweecomponentencoatings met bijzondere 
eigenschappen, bestemd voor specifieke 
toepassingen zoals vloeren  

501/ 602 

Coatings met decoratief effect  501/ 602 
Roestwerende verven 60 

Opmerkingen: 
1 Witte verven en vernissen voor gebruik binnenshuis. 
2 Gekleurde verven voor gebruik binnenshuis/verven en vernissen voor gebruik buitenshuis. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet of: 

a) een berekening van het HVOS-gehalte, indien beschikbaar, ondersteund 
door veiligheidsinformatiebladen, of 
b) een testrapport overeenkomstig ISO 11890-2 verstrekken. Bovendien 
moet gebruik worden gemaakt van de in bijlage 3 vermelde 
testwijzigingen. 
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Producten waaraan de EU-milieukeur voor verven en vernissen is toegekend, 
zoals vastgesteld bij Besluit 2014/312/EU van de Commissie, worden geacht 
te voldoen. 
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2. De binnenluchtkwaliteit: verven voor gebruik binnenshuis 
 
Er worden punten toegekend aan producten waarvan de emissies (van TVOS 
en/of formaldehyde) lager zijn dan de in tabel 11 aangegeven grenswaarden. 
 
Tabel 11 Grenswaarden van emissies naar lucht van verf voor gebruik 
binnenshuis 

Emissiebron 
Emissiegrenswaarden 
(μg/m³) 

3 dagen 28 dagen 
TVOS1 10 000 2 000 
Formaldehyde - 120 

1 Totaal vluchtige organische stoffen. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet testrapporten verstrekken op basis van analytische tests 
overeenkomstig EN 16402 of gelijkwaardig. 

2. De binnenluchtkwaliteit: verven voor gebruik binnenshuis 
 
Er worden punten toegekend aan producten waarvan de emissies (van TVOS 
en/of formaldehyde) lager zijn dan de in tabel 12 aangegeven grenswaarden. 
 
Tabel 12 Grenswaarden van emissies naar lucht van verf voor gebruik 
binnenshuis 

Emissiebron 
Emissiegrenswaarden 

(μg/m³) 
3 dagen 28 dagen 

TVOS1 10 000 1 500 
Formaldehyde - 60 

1 Totaal vluchtige organische stoffen. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet testrapporten verstrekken op basis van analytische tests 
overeenkomstig EN 16402 of gelijkwaardig. 
 

 
CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 

1 Technisch advies en inspecties ter plaatse 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De inschrijver moet technisch advies en instructies voor de uitvoering van werken verstrekken aan de aanbestedende dienst of zijn contractanten. Dit omvat 
onder andere: 
 

• methodeverklaringen en richtsnoeren voor de voorbereiding van de ondergrond; 
• methodeverklaringen en richtsnoeren voor verfvoorbereiding, met inbegrip van ramingen voor toepassing per m2; 
• optimale omstandigheden voor opslag en toepassing van het product; 
• risicobeperkende maatregelen om milieuverontreiniging tot een minimum te beperken; 
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• advies over het op de juiste wijze verwijderen van ongebruikte verf. 
 
Technisch advies wordt op verzoek ook ter beschikking gesteld van de exploitatiebedrijven van de aanbestedende dienst of hun contractanten, hetzij in de 
vorm van bezoeken ter plaatse (in een aantal en omvang die door de aanbestedende dienst in de aanbestedingsfase worden bepaald) hetzij in de vorm van een 
technische hotline (in een door de aanbestedende dienst opgegeven taal). 
 
De inschrijver moet documenten verstrekken die de genoemde gegevens bevatten. Schriftelijke feedback van de exploitanten die de verf aanbrengen, moet 
bevestigen dat het technisch advies en de ondersteuning ter plaatse op bevredigende wijze worden verstrekt. 
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3.2 Opdrachten voor schilderwerken 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP 

Schilderwerken die de levensduur van de verf maximaliseren en tegelijkertijd de bijbehorende milieueffecten minimaliseren 

SELECTIECRITERIA 
1. Vakbekwaamheid van de inschrijver 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De inschrijver moet vakbekwaamheid aantonen op de volgende gebieden, afhankelijk van de aard van de aanbestede opdracht (kies voor zover van belang 
voor het contract): 
 

• methodeverklaringen voor het efficiënte gebruik van verf ter plaatse, met inbegrip van het opstellen van ramingen en het gebruik van 
gespecialiseerde apparatuur; 

• methodeverklaringen voor de voorbereiding van ondergronden en verfformuleringen voorafgaand aan de toepassing. Dit omvat in voorkomend geval 
veiligheidsprocedures voor het verwijderen van bestaande films en coatings en de omgang met nieuwe verven en vernissen tijdens de toepassing 
ervan; 

• de toepassing van milieuvriendelijkere producten, waaronder producten met een verlaagd VOS-gehalte; 
• de toepassing van duurzame en hoge specificatie-afwerkingslagen, met verwijzing naar desbetreffende EN-normen of gelijkwaardige normen; 
• beleidsmaatregelen en ondersteunende beheersystemen om verfafval tot een minimum te beperken, hergebruik of recycling van ongebruikte verf te 

maximaliseren en te zorgen voor de veilige verwijdering ervan en van andere chemische stoffen zoals verfafbijtmiddelen. 
 

Verificatie: 
De inschrijver moet bewijsstukken verstrekken in de vorm van informatie en referenties die verband houden met de desbetreffende contracten in de afgelopen 
vijf jaar waarbij de voornoemde elementen zijn uitgevoerd. 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
1. Gebruik van verven die voldoen aan de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
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Opdrachten voor schilderwerken moeten worden uitgevoerd met verfproducten die voldoen aan de EU-eisen inzake groene overheidsopdrachten zoals 
bepaald in de technische specificaties van de EU-kerncriteria voor groene overheidsopdrachten, rubriek 4.1 Verven en vernissen. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet bewijsstukken verstrekken waaruit blijkt dat de te gebruiken producten aan bovengenoemde criteria voldoen. 
 
2. Beheer van afval en ongebruikte verf 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De inschrijver moet een afvalbeheersplan indienen voor verfresten die overblijven bij de voorbereiding van de ondergrond en de toepassing. Dit plan omvat: 

• wanneer verf moet worden verwijderd/afgescheiden, een beoordeling van de potentiële gevaarlijke inhoud van verf die van ondergronden is ontdaan 
en, indien een risico wordt vastgesteld, een methodeverklaring om het risico te beperken door veilige omgang en verwijdering; 

• een methodeverklaring voor praktijken ter plaatse voor het reinigen van schilderapparatuur en de opslag van afval en ongebruikte verf voor veilige 
verwijdering als gevaarlijk afval; 

• maatregelen om afval en ongebruikte verf tot een minimum te beperken. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een gedocumenteerd afvalbeheersplan verstrekken met methodeverklaringen voor veilig afbijten van verf, reinigen van apparatuur en 
omgang met en verwijderen van afval en ongebruikte verf, alsmede de maatregelen die worden toegepast om afval en ongebruikte verf tot een minimum te 
beperken. 
 
Controle van het verfafval vindt dan plaats via een contractuele uitvoeringsvoorwaarde. 
 

GUNNINGSCRITERIA 
 1. Op prestatie gebaseerde schilderopdrachten 

(wanneer langlopende, op prestatie gebaseerde schilder- en 
onderhoudsopdrachten worden aanbesteed) 
 
Er worden punten toegekend op basis van de geschatte hoeveelheid verf die 
wordt gebruikt voor het behoud van de kwaliteit van het geschilderde 
oppervlak gedurende de looptijd van de opdracht. 
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Verificatie: 
De inschrijver moet een document verstrekken met een raming van de 
hoeveelheid verf die tijdens de looptijd van het gecontracteerde programma 
nodig is, met inbegrip van veronderstellingen over het vereiste aantal 
herschilderbeurten gedurende de looptijd van de opdracht. 
 

 2. Hergebruik en/of recycling van afval en ongebruikte verf 
 

Er worden punten toegekend op grond van een verbintenis om afval en 
ongebruikte verf te hergebruiken of te recycleren. De inschrijver moet een 
beheersplan indienen met de regelingen die zijn getroffen om ervoor te 
zorgen dat afval en ongebruikte verf als gevolg van werken: 

• door de contractant worden hergebruikt, en/of 

• extern worden hergebruikt, en/of 

• worden gerecycleerd. 

Hergebruik- of recyclageprocessen kunnen betrekking hebben op 
hergebruikprojecten of de vervaardiging van nieuwe verf met afval en 
ongebruikte producten als basis. Een controlesysteem moet worden gebruikt 
voor de verantwoording van afval en ongebruikte verf. 

 

Verificatie: 
De inschrijver moet een gedocumenteerd beheersplan verstrekken met een 
beschrijving van de regelingen die zijn getroffen om ervoor te zorgen dat 
afval en ongebruikte verf door de contractant en/of een andere externe 
instantie worden hergebruikt en/of gerecycleerd. 
 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 
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1. Beheer van omgang met verf 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De contractant moet (voor op prestatie gebaseerde opdrachten) de gegevens verstrekken over: 

• de hoeveelheid aangekochte verf; 
• de feitelijke hoeveelheden verf die worden gebruikt om aan de specificaties van de opdracht te voldoen. 

 
De contractant moet tevens gegevens verstrekken over het ontstaan van afval en ongebruikte verf, met inbegrip van traceringsgegevens met betrekking tot: 

• hergebruik door de contractant; 
• extern hergebruik; 
• recyclage; 
• veilige verwijdering. 

 
In het geval dat een oude verflaag van de ondergrond moest worden verwijderd, moet de contractant ook gegevens verstrekken dat deze verflaag: 

• veilig is gehanteerd; 
• veilig is verwijderd voor verwerking als gevaarlijk afval. 
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3.3 Wegmarkeringen 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP 

De aankoop van wegmarkeringen met een verminderd milieueffect 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

1. Wegmarkeringsformulering 

 
1.1 Gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) 
 
i) Het maximumgehalte aan VOS mag niet meer bedragen dan 150 g/l. Het 
VOS-gehalte moet worden bepaald voor het gebruiksklare product en moet 
alle aanbevolen toevoegingen vóór gebruik omvatten. Oplosmiddelen met 
een verwaarloosbare bijdrage aan smogvorming (vermeld in bijlage 4) 
kunnen van de VOS-berekening worden uitgesloten. 
Wanneer de aanbestedende dienst bepaalt dat de wegmarkeringen moeten 
worden aangebracht onder weersomstandigheden die het gebruik van 
wegmarkeringen met een laag VOS-gehalte (relatieve luchtvochtigheid 
> 80 %, luchttemperatuur < 5 ˚C of > 40 ˚C) verhinderen, mag het totale 
VOS-gehalte bij wijze van uitzondering niet meer bedragen dan 395 g/l. 
 
ii) De volgende verbindingen mogen niet worden gebruikt: 

− gechloreerde oplosmiddelen, zoals methyleenchloride of 
chlooralkanen; 

− aromatische oplosmiddelen, zoals benzeen, ethylbenzeen, tolueen 
of xyleen; 

− op ethyleen gebaseerde glycolethers of de acetaten daarvan. 
 

1.1 Gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) 
 
i) Het maximumgehalte aan VOS mag niet meer bedragen dan 100 g/l. 
 
ii) De volgende verbindingen mogen niet worden gebruikt: 

− gechloreerde oplosmiddelen, zoals methyleenchloride of 
chlooralkanen; 

− aromatische oplosmiddelen, zoals benzeen, ethylbenzeen, tolueen 
of xyleen; 

− op ethyleen gebaseerde glycolethers of de acetaten daarvan. 
 

Verificatie: 
De inschrijver moet de resultaten van de berekening op basis van de 
ingrediënten en grondstoffen of een testrapport overeenkomstig 
ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (wanneer reactieve verdunningsmiddelen 
aanwezig zijn) verstrekken, of een gelijkwaardig rapport, onderbouwd met de 
nodige berekeningen. Bovendien moet een verklaring worden verstrekt dat de 
specifiek uitgesloten oplosmiddelen niet worden gebruikt. 
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Verificatie: 
De inschrijver moet de resultaten van de berekening op basis van de 
ingrediënten en grondstoffen of een testrapport overeenkomstig 
ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (wanneer reactieve verdunningsmiddelen 
aanwezig zijn) verstrekken, of een gelijkwaardig rapport, onderbouwd met de 
nodige berekeningen. Bovendien moet een verklaring worden verstrekt dat de 
specifiek uitgesloten oplosmiddelen niet worden gebruikt. 
 

1.2 Gevarenetikettering van het product 
 
Het eindproduct mag niet zijn ingedeeld als acuut toxisch, toxisch voor 
specifieke doelorganen, kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 
voortplanting of gevaarlijk voor het milieu overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening), zoals aangegeven in tabel 13. 
 
Tabel 13 Indeling van eindproducten 

Acute toxiciteit Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde 
blootstelling  
Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige 
blootstelling  

STOT RE 1 of 2 
STOT SE 1, 2 of 3 

Kankerverwekkendheid  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutageniteit in geslachtscellen  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Voortplantingstoxiciteit  Repr. 1A 
Repr. 1B 

1.2 Gevarenetikettering van het product 
 
Het eindproduct mag niet zijn ingedeeld als acuut toxisch, toxisch voor 
specifieke doelorganen, kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de 
voortplanting, of gevaarlijk voor het milieu, overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) zoals aangegeven in tabel 14. 
 
Tabel 14 Indeling van eindproducten 

Acute toxiciteit Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifieke doelorgaantoxiciteit — herhaalde 
blootstelling  
Specifieke doelorgaantoxiciteit — eenmalige 
blootstelling  

STOT RE 1 of 2 
STOT SE 1, 2 of 3 

Kankerverwekkendheid  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutageniteit in geslachtscellen  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Voortplantingstoxiciteit  Repr. 1A 
Repr. 1B 
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Repr. 2 
Gevaar voor het aquatisch milieu Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 of 2 
 
 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de 
te leveren producten niet zijn ingedeeld met de vermelde gevaren. 
De documentatie over de indeling van het mengsel moet worden verstrekt 
overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-
verordening) en/of veiligheidsinformatiebladen. 
 

Repr. 2 
Gevaar voor het aquatisch milieu Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 of 2 
Aquatic Chronic 3 

 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de 
te leveren producten niet zijn ingedeeld met de vermelde gevaren. 
De documentatie over de indeling van het mengsel moet worden verstrekt 
overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-
verordening) en/of veiligheidsinformatiebladen. 
 

1.3 Gevaarlijke ingrediënten 
 
Het product moet voldoen aan de in tabel 15 vermelde beperkingen, waarbij 
kan worden verplicht dat stoffen aan bepaalde kenmerken moeten voldoen of 
de concentratie ervan moet worden beperkt. 
  
Tabel 15 Eisen voor gevaarlijke ingrediënten van wegmarkeringen 

Ingrediënt 
Beperking of 
bovenste 
concentratiegrens 

Droge-filmconserveringsmiddelen: Conserveringsmiddel
en mogen niet-
bioaccumulerend 
zijn1  

1.3 Gevaarlijke ingrediënten 
 
Het product moet voldoen aan de in tabel 16 vermelde beperkingen, waarbij 
kan worden verplicht dat stoffen aan bepaalde kenmerken moeten voldoen of 
de concentratie ervan moet worden beperkt. 
 
Tabel 16 Eisen voor gevaarlijke ingrediënten van wegmarkeringen 

Ingrediënt Beperking of bovenste 
concentratiegrens 

Droge-filmconserveringsmiddelen: Conserveringsmiddelen 
mogen niet-
bioaccumulerend zijn1  

Ftalaten: 
Ftalaten6 die als zeer zorgwekkende 

0,1 % m/m 
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Ftalaten: 
Ftalaten4 die als zeer zorgwekkende stoffen zijn 
geïdentificeerd en in de kandidaatslijst van zeer 
zorgwekkende stoffen van de REACH-
verordening zijn opgenomen,5 mogen niet 
aanwezig zijn in verf- of vernispreparaten of 
formuleringen daarvan. 
 

0,1 % m/m 

Metalen: 
cadmium, lood, chroom VI, kwik, arseen, seleen 

0,01 % m/m 
per metaal of 
metaalcomplex/zout, 
al naargelang het 
geval 

1 Een ingrediënt wordt als bioaccumulerend beschouwd wanneer Log Kow ≤ 3,2 of bio-
concentratiefactor (BCF) ≤ 100. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat aan 
het criterium is voldaan, namelijk: 

• voor conserveringsmiddelen: een veiligheidsinformatieblad voor het 
productmengsel; 

• daarnaast voor conserveringsmiddelen: een testrapport aan de hand 
van de OESO 305-testrichtsnoer kan als alternatief voor het 
veiligheidsinformatieblad worden gebruikt, uitsluitend om te 
bevestigen dat de gebruikte conserveringsmiddelen niet-

stoffen zijn geïdentificeerd en in de 
kandidaatslijst van zeer zorgwekkende 
stoffen van de REACH-verordening7 zijn 
opgenomen mogen niet aanwezig zijn in 
verf- of vernispreparaten of formuleringen 
daarvan. 
 
Metalen: 
cadmium, lood, chroom VI, kwik, arseen, 
seleen 

0,01 % m/m 
per metaal of 
metaalcomplex/zout, al 
naargelang het geval 

1 Een ingrediënt wordt als bioaccumulerend beschouwd wanneer Log Kow ≤ 3,2 of bio-
concentratiefactor (BCF) ≤ 100. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet passende documentatie verstrekken waaruit blijkt dat aan 
het criterium is voldaan, namelijk: 

• voor conserveringsmiddelen: een veiligheidsinformatieblad voor het 
productmengsel; 

• daarnaast voor conserveringsmiddelen: een testrapport aan de hand 
van de OESO 305-testrichtsnoer kan als alternatief voor het 
veiligheidsinformatieblad worden gebruikt, uitsluitend om te 
bevestigen dat de gebruikte conserveringsmiddelen niet-
bioaccumulerend zijn; 

• voor ftalaten: veiligheidsinformatiebladen voor het productmengsel 

                                                      
4 Om aan deze eis te voldoen, moeten inschrijvers en/of hun leveranciers de REACH-kandidaatslijst op ftalaten screenen. Hoewel ftalaten gemakkelijk als ingrediënt kunnen 
worden geïdentificeerd omdat zij over het algemeen als weekmaker fungeren, zijn niet alle ftalaten die op de kandidaatslijst voorkomen gemakkelijk identificeerbaar. Daarom 
kan het nuttig zijn de inschrijvers een chemische omschrijving te geven. Hiertoe worden zij gedefinieerd als "een groep chemische verbindingen waarvan de structuurbasis 
een ester van ftaalzuur (1,2-benzeendicarboxylzuur) is".  
5 ECHA, kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, https:echa.europa.eu/candidate-list-table 
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bioaccumulerend zijn; 
• voor ftalaten: veiligheidsinformatiebladen voor het productmengsel 

en/of een verklaring krachtens artikel 33, lid 16, van REACH die 
geldig is voor de te leveren producten; 

• voor metalen: een testrapport op basis van ISO 3856-serie of 
gelijkwaardig. 

en/of een verklaring krachtens artikel 33, lid 110, van REACH die 
geldig is voor de te leveren producten; 

• voor metalen: een testrapport op basis van ISO 3856-serie of 
gelijkwaardig. 

 

2. Gehalte aan gevaarlijke ingrediënten in glasparels 
 
De gebruikte glasparels mogen geen arseen, antimoon en lood bevatten in 
afzonderlijke concentraties van meer dan 200 ppm. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een testrapport verstrekken waarin de concentraties van 
de gespecificeerde stoffen in de glasparels worden gecontroleerd 
overeenkomstig EN 1423 of gelijkwaardig. 

2. Gehalte aan gevaarlijke ingrediënten in glasparels 
 
De gebruikte glasparels mogen geen arseen, antimoon en lood bevatten in 
afzonderlijke concentraties van meer dan 150 ppm. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een testrapport verstrekken waarin de concentraties van 
de gespecificeerde stoffen in de glasparels worden gecontroleerd 
overeenkomstig EN 1423 of gelijkwaardig. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie, https:echa.europa.eu/candidate-list-table 
6 Toelichting: artikel 33, lid 1, van REACH verwijst niet naar mengsels (zoals verven en de meeste wegmarkeringen), maar alleen naar voorwerpen. Voorwerpen die 
gewoonlijk worden aangetroffen in wegmarkeringen die geen mengsels zijn, zijn structurele kunststofsystemen en voorgevormde wegmarkeringsproducten die worden 
gedefinieerd als tape, voorgevormde koudeplastwegmarkeringen of voorgevormde thermoplastwegmarkeringen. In dit geval is artikel 33, lid 1, van REACH van toepassing: 
Op grond van dit artikel dienen leveranciers (dit geldt ook voor de professionele winkels waar het artikel wordt gekocht en de producenten of importeurs van de artikelen) aan 
ontvangers (in dit geval inkopers) informatie te verstrekken over het veilig gebruik van het voorwerp. Minimaal moet aan de ontvanger (in dit geval de aanbestedende dienst) 
de naam van de stof worden meegedeeld die op de kandidaatslijst staat die het voorwerp bevat, indien zij aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1 % van het gewicht 
van het voorwerp.  
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3. Kwaliteit en duurzaamheid van het wegmarkeringssysteem 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De inschrijver moet aantonen dat de wegmarkering voldoet aan de minimale prestatie-eisen, namelijk nachtzichtbaarheid, dagzichtbaarheid, weerstand tegen 
slippen en erosie, na een bepaald aantal wieldoorgangen1, zoals bepaald door de aanbestedende dienst in de aanbesteding. 
 
1 Ter indicatie kan een redelijke prestatie worden beschouwd als 500 000 wieldoorgangen, volgens de normen EN 1824 en EN 13197. Indien een hoger prestatieniveau gewenst is, moet een 
hoger aantal wieldoorgangen worden opgegeven. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een testrapport of de goedkeuring van een nationale testinstelling verstrekken waaruit blijkt dat het wegmarkeringssysteem voldoet aan de 
voorwaarden van de opdracht en overeenkomstig EN 1824, EN 13197 of gelijkwaardig. Om de vergelijkbaarheid te waarborgen, specificeert de 
aanbestedende dienst in de aanbesteding de testmethode die door alle inschrijvers moet worden gebruikt. 

GUNNINGSCRITERIA 
1. Wegmarkeringsformulering — Gehalte aan witte pigmenten 
(titaniumdioxide) 
(Voor aanbestedingen waar specifieke kwaliteits- en duurzaamheidseisen 
worden gesteld) 
 
Er worden punten toegekend aan de inschrijver die een product met een lager 
gehalte aan witte pigmenten dan de volgende grenzen aanbiedt: 

− voor systemen toegepast op < 1 kg/m2: < 14 % TiO2, 
− voor systemen toegepast op > 1 kg/m2: < 10 % TiO2. 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet documentatie over de productformulering verstrekken, 
vergezeld van testresultaten of een conformiteitsverklaring van de 
desbetreffende homologatie-instantie2, waaruit het gehalte aan witte 
pigmenten blijkt. 

1. Wegmarkeringsformulering — Gehalte aan witte pigmenten 
(titaniumdioxide) 
(Voor aanbestedingen waar specifieke kwaliteits- en duurzaamheidseisen 
worden gesteld) 
 
Er worden punten toegekend aan de inschrijver die een product met een lager 
gehalte aan witte pigmenten dan de volgende grenzen aanbiedt: 

− voor systemen toegepast op < 1 kg/m2: < 10 % TiO2, 
− voor systemen toegepast op > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet documentatie over de productformulering verstrekken, 
vergezeld van testresultaten of een conformiteitsverklaring van de 
desbetreffende homologatie-instantie2, waaruit het gehalte aan witte 
pigmenten blijkt. 
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2 Een homologatie-instantie is een officiële instantie die de certificering en voorafgaande 
goedkeuring van producten uitvoert overeenkomstig specifieke prestatiecriteria voor gebruik 
op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau. 
 

 
2 Een homologatie-instantie is een officiële instantie die de certificering en voorafgaande 
goedkeuring van producten uitvoert overeenkomstig specifieke prestatiecriteria voor gebruik 
op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau. 
 

 2. Glasparels — gehalte aan gerecycleerd glas 
 
(Voor de aanschaf van wegmarkeringen met glasparels die voldoen aan de in 
de aanbesteding bepaalde kwaliteit van nachtzichtbaarheid en retroreflectie. 
Dit criterium is niet van toepassing wanneer bijzondere eigenschappen, zoals 
hoge eisen inzake nachtzichtbaarheid, door de aanbestedende dienst worden 
gespecificeerd.) 
 
Er worden X punten toegekend in verhouding tot de gerecycleerde inhoud 
(uitgedrukt in massa) van de totale hoeveelheid glasparels die wordt gebruikt 
om de opdracht uit te voeren. Het gerecycleerde gehalte wordt berekend op 
basis van een gemiddelde massabalans van de gebruikte grondstoffen 
(volgens de in ISO 14021 voorgeschreven methode). 
 
Tabel 17. Er worden punten toegekend op basis van het gehalte aan 
gerecycleerd glas. 

Gehalte aan gerecycleerd glas Punten 

75 % - 100 % 100 % van de punten 

50 % - 75 % 75 % van de punten 

25 % - 50 % 50 % van de punten 

< 25 % 0 punten 
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Er moet worden voldaan aan de in de aanbesteding bepaalde kwaliteit van 
nachtzichtbaarheid in natte omstandigheden. 
 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet door derden geverifieerde documentatie van de 
fabrikant(en) van de glasparels verstrekken met vermelding van de 
gerecycleerde inhoud (in massa) van de totale hoeveelheid glasparels 
die voor de uitvoering van de opdracht is gebruikt. Bij de gunning van 
de opdracht of op verzoek van de aanbestedende dienst moet de 
inschrijver door derden geverifieerde documentatie ter staving van de 
berekening (volgens de in ISO 14021 voorgeschreven methode) van de 
genoemde gerecycleerde inhoud verstrekken, alsmede door derden 
geverifieerde documentatie van de gegevens ter staving van die 
berekening, met inbegrip van ten minste de documentatie van het 
productiecontrolesysteem van de partij en de fabriek (operationeel 
overeenkomstig EN 1423 of gelijkwaardig1). 

1 Dit kan ISO 9001 of een nationale of internationale regeling voor de controle van de 
traceerbaarheid van gerecycleerde inhoud omvatten. 
 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 

1 Technische ondersteuning en inspecties ter plaatse 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De contractant moet de aanbestedende dienst of zijn contractanten technisch advies en instructies voor de uitvoering van werken verstrekken, waaronder: 

• methodeverklaringen en richtsnoeren voor de voorbereiding van de ondergrond; 
• methodeverklaringen en richtsnoeren voor productvoorbereiding, met inbegrip van ramingen voor toepassing per m2; 
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• optimale voorwaarden voor opslag en toepassing van het product, met inbegrip van ondersteuning bij het selecteren en gebruiken van 
toepassingsapparatuur; 

• risicobeperkende maatregelen om milieuverontreiniging tot een minimum te beperken; 
• advies over het op de juiste wijze verwijderen van ongebruikt product. 

 
Technisch advies wordt op verzoek ook ter beschikking gesteld van de exploitatiebedrijven van de aanbestedende dienst of hun contractanten, hetzij in de 
vorm van bezoeken ter plaatse (in een aantal en omvang die door de aanbestedende dienst in de aanbestedingsfase worden bepaald) hetzij in de vorm van een 
technische hotline (in een door de aanbestedende dienst opgegeven taal). 
 
De inschrijver moet documenten verstrekken die de genoemde gegevens bevatten. Schriftelijke feedback van de exploitanten die het wegmarkeringsproduct 
aanbrengen, moet bevestigen dat het technisch advies en de ondersteuning ter plaatse op bevredigende wijze worden verstrekt. 
 
 

3.4 Opdrachten voor wegmarkeringswerkzaamheden 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP 

De aanbesteding van opdrachten voor werken die de levensduur van wegmarkeringen maximaliseren 
waarbij de bijbehorende milieueffecten tot een minimum worden beperkt 

SELECTIECRITERIA 
1. Vakbekwaamheid van de inschrijver 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De inschrijver moet vakbekwaamheid aantonen op de volgende gebieden, afhankelijk van de aard van de opdracht: 

• methodeverklaringen voor het efficiënte gebruik van wegmarkeringen ter plaatse, met inbegrip van het opstellen van ramingen en het gebruik van 
gespecialiseerde apparatuur; 

• methodeverklaringen voor de voorbereiding van de ondergrond (met inbegrip van, indien van toepassing, veiligheidsprocedures voor het verwijderen 
van wegmarkeringen die eventueel met loodpigment zijn gemaakt en als gevaarlijk worden beschouwd); of het onder hoge druk verwijderen van 
wegmarkeringen); 

• methodeverklaringen voor het opstellen van wegmarkeringsformuleringen en de omgang ermee tijdens de toepassing ervan; 
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• de toepassing van milieuvriendelijkere producten, waaronder producten met een verlaagd VOS-gehalte; 
• de toepassing van duurzame en hoge specificatie-afwerkingslagen, met verwijzing naar desbetreffende EN-normen of gelijkwaardige normen; 
• beleidsmaatregelen en ondersteunende beheersystemen om het wegmarkeringsafval tot een minimum te beperken, hergebruik of recycling van afval 

en ongebruikte wegmarkeringen te maximaliseren en te zorgen voor de veilige verwijdering ervan en van andere chemische stoffen, zoals 
wegmarkeringsafbijtmiddelen. 

 
Verificatie: 
De inschrijver moet bewijsstukken verstrekken in de vorm van informatie en referenties die verband houden met de desbetreffende contracten in de afgelopen 
vijf jaar waarbij de voornoemde elementen zijn uitgevoerd. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
1. Gebruik van wegmarkeringen die voldoen aan de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
Alle opdrachten voor werken moeten worden uitgevoerd met wegmarkeringsproducten die voldoen aan de EU-eisen inzake groene overheidsopdrachten, 
zoals bepaald in de technische specificaties van de EU-kerncriteria voor groene overheidsopdrachten, rubriek 4.3 Wegmarkeringen. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet bewijsstukken verstrekken waaruit blijkt dat de gebruikte producten aan bovengenoemde criteria voldoen. 
2. Beheer van afval en ongebruikt wegmarkeringsmateriaal 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De inschrijver moet een afvalbeheersplan indienen voor het wegmarkeringsmateriaal dat overblijft bij de voorbereiding van de ondergrond en de toepassing. 
Dit plan omvat: 

• wanneer afscheiding moet worden uitgevoerd, een beoordeling van het potentiële gevaarlijke gehalte aan wegmarkeringsmateriaal dat van de 
ondergrond moet worden ontdaan en, indien een risico wordt vastgesteld, een verklaring van de methode om het risico te beperken door veilige 
omgang en verwijdering; 

• een methodeverklaring voor praktijken ter plaatse voor het reinigen van apparatuur en de opslag van afval en ongebruikt wegmarkeringsmateriaal 
voor veilige verwijdering als gevaarlijk afval; 

• maatregelen om afval en ongebruikte wegmarkeringsmaterialen tot een minimum te beperken. 
Verificatie: 
De inschrijver moet een gedocumenteerd afvalbeheersplan verstrekken met methodeverklaringen voor veilig afscheiden, reinigen van apparatuur en omgang 
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en verwijderen van afval en ongebruikt wegmarkeringsmateriaal, alsmede de maatregelen die worden toegepast om afval en ongebruikt 
wegmarkeringsmateriaal tot een minimum te beperken. 
Controle van het ontstaan van afval van wegmarkeringsmateriaal moet worden geregeld in de vorm van een contractuele uitvoeringsvoorwaarde. 

GUNNINGSCRITERIA 
 1 Op prestatie gebaseerde opdrachten 

(wanneer langlopende, op prestatie gebaseerde opdrachten voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen en onderhoud worden aanbesteed) 
 
Er worden punten toegekend op basis van het geschatte volume aan 
wegmarkeringsmateriaal dat wordt gebruikt voor het behoud van de kwaliteit 
van de wegmarkering gedurende de looptijd van de opdracht. 
 
Verificatie: 
De inschrijver moet een document verstrekken met de geraamde 
hoeveelheden wegmarkeringsmateriaal die tijdens de looptijd van de opdracht 
nodig zijn, met inbegrip van veronderstellingen over het vereiste aantal 
hermarkeringen tijdens de looptijd van de opdracht. 

CONTRACTUELE UITVOERINGSVOORWAARDEN 
1. Beheer van het gebruik en de toepassing van wegmarkering 
(Dezelfde voor de kerncriteria en de uitgebreide criteria) 
 
De contractant moet (voor op prestatie gebaseerde opdrachten) de gegevens verstrekken over: 

• de hoeveelheid aangekochte wegmarkeringen; 
• de feitelijke hoeveelheden wegmarkeringen die worden gebruikt om aan de specificaties van de opdracht te voldoen. 

 
De contractant moet tevens gegevens verstrekken over het ontstaan van afval en ongebruikt wegmarkeringsmateriaal, met inbegrip van traceringsgegevens 
met betrekking tot: 

• hergebruik door de contractant; 
• extern hergebruik; 
• recyclage; 



 

44 

 

• veilige verwijdering. 
 
In het geval dat een oude wegmarkeringslaag van de ondergrond moest worden verwijderd, moet de contractant ook gegevens verstrekken over: 

• veilig is gehanteerd; 
• veilig is verwijderd voor verwerking als gevaarlijk afval. 

 
4 BEREKENING VAN DE LEVENSCYCLUSKOSTEN 
Bij de ontwikkeling van criteria voor groene overheidsopdrachten is een van de belangrijkste aspecten waarmee rekening moet worden gehouden 
een levenscycluskostenanalyse van de beste milieuvriendelijke producten ten opzichte van gemiddelde producten op de markt. 
Kostenoverwegingen (gebruikmakend van een levenscyclusperspectief) zijn zeer belangrijk in de publieke sfeer, aangezien deze bijdragen tot de 
rechtvaardiging van overheidsuitgaven. De lidstaten moeten worden aangemoedigd om keuzes te maken die op de lange termijn een goede 
waarde hebben. 

Om openbare inkopers in staat te stellen de producten te selecteren die het meest kosteneffectief zijn, wordt aanbevolen een 
levenscyclusperspectief van het product te hanteren en een levenscycluskostenbenadering toe te passen. De levenscycluskostenbenadering heeft 
betrekking op de gehele (fysieke) levenscyclus van een product, van vervaardiging tot verwijdering. Afhankelijk van het perspectief dat in de 
levenscycluskostenbeoordeling wordt gehanteerd, kunnen de kosten van verschillende fasen in meer of mindere mate gedetailleerd worden 
berekend. De gebruiksfase van de levenscyclus is van belang voor de aanbestedende diensten, aangezien deze kosten zullen worden gemaakt. De 
vervaardigingskosten van het aan te kopen product hoeven niet in detail te worden berekend, aangezien het desbetreffende kostenelement voor 
de aanbestedende dienst in de prijs van het eindproduct zou worden geïntegreerd. 

Veel aangeschafte artikelen, zoals computers of printers, hebben elektriciteit en verbruiksgoederen nodig om te kunnen functioneren en de 
kosten hiervan kunnen vaak hoger zijn dan de initiële aanschafkosten van het product. Voor verven en vernissen worden de levensduurkosten 
meestal pas op het moment van schilderen gemaakt. De belangrijkste overwegingen voor het berekenen van de levenscycluskosten omvatten: 

• de aankoop- en leveringskosten (bv. kosten per liter verf of vernis zoals geleverd); 

• het spreidend vermogen om aan de prestatiecriteria te voldoen (bv. hoeveelheid verf die nodig is om een bepaalde oppervlakte te 
bestrijken); 

• de levenslange prestaties (tijd tussen herschilderbeurten om de prestatiecriteria te handhaven); 
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• verwijderingskosten (van ongebruikte verf). 

 

Kosten die theoretisch gemaakt kunnen worden, maar niet in aanmerking zijn genomen: 

• voor verven voor gebruik buitenshuis, de verandering in thermische prestaties voor het gebouw: 

o de kleurkeuze is de belangrijkste factor die de thermische prestaties beïnvloedt; 

• arbeidstijd en materiaalkosten voor de toepassing van de verf: 

o het is onmogelijk om de kosten op zinvolle wijze vast te stellen en producten op basis van deze variabele te differentiëren; 

• extra verwijderingskosten aan het einde van de levensduur voor het geschilderde oppervlak; 

• de verwijderingskosten van de beschilderde oppervlakken worden waarschijnlijk niet beïnvloed door de aangebrachte verf; 

• verven voor gebruik binnenshuis: energiebesparing door een lichter geverfde ruimte en daardoor minder gebruik van kunstlicht. 

Bovengenoemde kosten omvatten ook milieukosten die gewoonlijk worden bestudeerd in het kader van "milieu-externaliteiten", maar deze 
werden niet van belang geacht voor een rapport ter ondersteuning van de ontwikkeling van criteria voor groene overheidsopdrachten en zijn niet 
in de analyse opgenomen. Het is in dit verband van belang erop te wijzen dat het duidelijk is dat het bij de beoordeling van de totale kosten niet 
voldoende is om alleen de geadverteerde kosten per liter verf in aanmerking te nemen. Bij het uitgevoerde onderzoek werd vastgesteld dat alle 
onderzochte factoren (aanbestedingskosten, spreidend vermogen, levensduur van de afwerkingslaag en verspilling van verf) een grote impact 
hadden op de levenscycluskosten, met uitzondering van de verwijderingskosten van verfafval. Het grootste deel van de kosten van 
verfverspilling kwam door de extra verf die moest worden aangekocht. Uit de analyse blijkt ook dat de aanschafkosten niet afzonderlijk kunnen 
worden beschouwd en dat zelfs matige prestatieverbeteringen de extra aanschafkosten van duurdere verf kunnen compenseren. Voor meer 
informatie over de kostenmodellen en conclusies wordt verwezen naar het bijgaand technisch rapport. 
 
Merk ook op dat hoewel de kwaliteit en de kosten van de aangeschafte verf of vernis overheersende factoren waren bij het bepalen van de 
levenscycluskosten, het essentieel is om rekening te houden met de impact van de toepassing en de gebruiksfase. Een juiste reiniging en 
voorbehandeling van de oppervlakken kan de levensduur van het geschilderde oppervlak aanzienlijk verlengen en een kosteneffectieve stap zijn. 
Vakkundige decorateurs moeten in staat zijn het geadverteerde spreidend vermogen op geschikte oppervlakken te bereiken en een duurzame 
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afwerkingslaag na te laten die lang meegaat, terwijl minder bekwame decorateurs mogelijk meer verf gebruiken dan nodig is en de levensduur 
van hun werk korter is. Een besparing op arbeidskosten hoeft dus geen besparing op de levenscycluskosten op te leveren. 
 
De hierboven beschreven algemene opmerkingen, hoewel gedaan voor decoratieve verven, gelden ook voor wegmarkeringen, waarbij de 
duurzaamheid en de tijd tussen de bijwerk- en herschilderbeurten bepalend zijn voor de totale levenscycluskosten. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1. Technische omschrijvingen met betrekking tot de specificaties voor verf en/of wegmarkeringen 
 

(1) "Witte en lichtgekleurde" verf is verf met een tristimulus (Y-waarde) > 70 %. 

(2) "Glansverf" is verf die met een invalshoek van 60° een reflectievermogen heeft van ≥ 60. 

(3) "Halfglanzende verf" (ook satijnverf of halfmatte verf genoemd) is verf die met een invalshoek van 60° of 85° een reflectievermogen heeft van < 60 
en ≥ 10. 

(4) "Matte verf" is verf die met een invalshoek van 85° een reflectievermogen heeft van < 10. 

(5) "Extra matte verf" is verf die met een invalshoek van 85° een reflectievermogen heeft van < 5. 

(6) "Transparant" en "semitransparant" is een laag met een contrastverhouding van < 98 % bij een natte-laagdikte van 120 μ. 

(7) "Dekkend" betekent een laag met een contrastverhouding van > 98 % bij een natte-laagdikte van 120 μ. 

(8) "Vluchtige organische verbindingen" zijn organische verbindingen met een beginkookpunt van ten hoogste 250 °C, gemeten bij een standaarddruk 
van 101,3 kPa, als bepaald in Richtlijn 2004/42/EG, en die, in een capillaire kolom, elueren tot en met n-tetradecaan (C14H30). 

(9) "Halfvluchtige organische stoffen" (HVOS) zijn organische verbindingen met een kookpunt van meer dan 250 °C en minder dan 370 °C, gemeten 
bij een standaarddruk van 101,3 kPa, die in een capillaire kolom elueren met een retentiebereik tussen n-tetradecaan (C14H30) tot en met n-
docosaan (C22H46). 
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Bijlage 2. Testen op formaldehyde 
 
Eis Rapportagemethode 

Tenzij een afwijking van toepassing is 
(zie de onderstaande rij), geldt voor 
formaldehyde een opgetelde totale 
grenswaarde van 0,0010 % m/m. 

De Merckoquant-methode moet worden toegepast. Indien het resultaat onduidelijk is, moet hogedrukvloeistof-
chromatografie (HPLC) worden gebruikt om de in-blik-concentratie te bevestigen. 

Een hogere formaldehydegrenswaarde 
van 0,010 % m/m geldt wanneer: 
 

i) formaldehydeafgevende stoffen nodig 
zijn als in-blik-conserveringsmiddel 
om een specifieke soort verf of vernis 
te beschermen en indien de 
formaldehydeafgevende stof wordt 
gebruikt ter vervanging van 
isothiazolinon-conserveringsmiddelen; 
 

ii) polymeerdispersies (bindmiddelen) 
via formaldehyderesiduniveaus de 
functie van de formaldehydeafgevende 
stof vervullen in plaats van in-blik-
conserveringsmiddelen. 

Bepaling van de formaldehydeconcentratie in-blik door middel van analyse met gebruikmaking van VdL-RL 03 
of hogedrukvloeistof-chromatografie (HPLC). 

Verven en vernissen voor gebruik binnenshuis: bepaling door middel van analyse1 volgens ISO 16000-3. 
Emissies mogen niet meer bedragen dan 0,25 ppm na de eerste toepassing en moeten 24 uur na de eerste 
toepassing minder zijn dan 0,05 ppm. 

Een eerste toepassing wordt geacht te zijn gedaan zodra stabiele luchtmengsels in de testkamer zijn bereikt. 
Aanbevolen wordt dat een stabiel luchtmengsel met behulp van een ventilator na een uur kan worden bereikt. 

In alle gevallen moeten de resultaten zodanig worden gecorrigeerd dat zij een ventilatiesnelheid van 
1,0 luchtwisselingen/uur weergeven door ze door twee te delen. Dit zorgt ervoor dat de resultaten in 
overeenstemming zijn met de kamermethode in EN 717-1, die de basis vormt voor de emissiegrenswaarden. 

 

1 Er bestaan gelijkwaardige normen die kunnen worden toegepast, met name CEN/TS 16516, die de ISO 16000-serie moet vervangen.
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Bijlage 3. Markers en wijzigingen van de HVOS-testmethode 
 

Richtsnoeren voor het bepalen van halfvluchtige organische stoffen (HVOS) met gebruikmaking van ISO 11890-2 (2013) (tot uitbreiding van het 
toepassingsgebied ervan) 

Toepassingsgebied: 

In deze richtsnoeren worden de specificaties van ISO 11890-2 zodanig geïnterpreteerd dat een test kan worden uitgevoerd om het HVOS-gehalte van verf te 
kwantificeren, alleen of in één keer samen met een ISO 11890-2 VOS-test, zodat kan worden beoordeeld of aan de eisen van de EU-milieukeur wordt voldaan. 
Deze richtsnoeren moeten daarom worden gelezen naast de norm ISO 11890-2, maar waarbij de gespecificeerde gewijzigde monstervoorbereidingsmethode, 
apparatuur en parameters voorrang hebben. 

Voorbereiding van het monster: 

Er moet een organisch oplosmiddel worden gebruikt dat geschikt is voor verdunning van het monster. Het moet een zuiverheid van ten minste 
99 massaprocent hebben. Het aanbevolen verdunningsmiddel is methanol 100 %. Indien nodig kan het monster gedurende 30 minuten worden geroerd met 
ultrasone klank om een homogene vloeibare fase te verkrijgen, of door twee uur lang mechanisch te roeren, gevolgd door centrifugeren of filtreren met 
behulp van een PTFE-filter voor verven die grote, onopgeloste deeltjes bevatten. Indien met 100 % methanol geen homogene vloeibare fase kan worden 
bereikt, moet een ander geschikt verdunningsmiddel, zoals acetonitril of tetrahydrofuran, worden gebruikt. 

Opmerking: 

De te gebruiken markerverbindingen zijn n-tetradecaan (n-C14) en n-docosaan (n-C22). Wegens de beperkte oplosbaarheid van n-docosaan in acetonitril kan het nodig zijn een 
markeroplossing voor te bereiden die deze verbindingen in aceton bevat. 

Apparatuur: 

Capillaire kolom: 

- de kolom wordt bij voorkeur gemaakt van gesmolten siliciumdioxide gecoat met 5 % fenyl / 95 % dimethylpolysiloxaan (licht polair type, DB5 of 
gelijkwaardig); 

- een kolom gecoat met 100 % dimethylpolysiloxaan (niet-polair type, DB1 of gelijkwaardig) mag worden gebruikt indien kan worden aangetoond dat deze 
beter presteert voor hoofdzakelijk niet-polaire verfbestanddelen. 
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Opmerking: 

Een geschikte combinatie van kolomlengte (30 m of 60 m), diameter en temperatuurprogramma wordt zodanig gekozen dat de verbindingen in het monster en de markers in de volgorde van hun 
stijgende kookpunt elueren. Een kolomlengte van 60 m kan worden gebruikt om de elutievolgorde voor het licht polaire kolomtype te verbeteren. 

Oven: 

- aanvankelijke oventemperatuur:   tussen 40 en 100 °C 

- isotherme wachttijd:     tussen 2 en 5 min 

- verwarmingssnelheid:     tussen 3 en 20 °C/min 

- eindtemperatuur oven:    tussen 280 en 325 °C 

- isotherme wachttijd:     > 2 min 

- stroom in de kolom:    tussen 1 en 2 ml/min 

Detector:  

- identificatie door massaspectrometer 

- kwantificering met vlamionisatiedetector (FID) 

- FID-detectortemperatuur:    eindtemperatuur van de oven of hoger 

Draaggas:  

- helium 

Hete-injectiesysteem:  

- injectietemperatuur:    tussen 250 en 280 °C 

- injectievolume:     tussen 1 en 2 µl 

IJking: 

- de geprefereerde interne norm voor kwantificering van HVOS-pieken is n-tetradecaan (n-C14)  
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- een alternatieve interne norm, 1,2-diethoxyethaan (ook wel ethyleenglycol diethylether genoemd), kan worden gebruikt om bij de analyse van verven op 
waterbasis betere terugwinningswaarden te bereiken. 
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Opmerking:  

Indien de ijkingsprocedures op passende wijze worden uitgevoerd, mag de keuze van de interne norm geen invloed hebben op het testresultaat. Het is echter van belang ervoor te zorgen dat de 
interne norm de pieken die van het monster zelf ontstaan niet overlapt of verbergt. Hij moet daarom volledig van de andere pieken in het chromatogram worden gescheiden. Een ruime keuze 
aan interne normen is dus mogelijk, maar interne normen met zeer lage kookpunten (bv. aceton...) of zeer hoge kookpunten (C22 en hoger...) moeten worden uitgesloten om discriminerende 
verschijnselen in de injector te voorkomen.  

- Alle HVOS worden voor zover mogelijk geïdentificeerd en vervolgens gekwantificeerd aan de hand van hun authentieke ijkingsnormen, zoals bepaald voor 
VOS in ISO 11890-2, of aan de hand van hun relatieve responsfactoren. 

- Resterende onbekende HVOS-pieken moeten worden gekwantificeerd met behulp van de responsfactor van diethyldipaat, uitgedrukt in 
diëthyladipaatequivalenten. 

 

Tijdens de geldigheidsduur van de criteria zal ISO 11890-2 waarschijnlijk worden herzien en het toepassingsgebied ervan uitgebreid om ook een testmethode 
voor HVOS te bieden. Deze richtsnoeren moeten daarom tussentijds worden gebruikt totdat de norm wordt herzien. 

 
 



 

53 

 

Bijlage 4. Vrijgestelde verbindingen 
 

− methaan; 
− ethaan;  
− methyleenchloride (dichloormethaan); 
− 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform);  
− 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan (CFK-113);  
− trichloorfluormethaan (CFK-11);  
− dichloordifluormethaan (CFK-12);  
− chloordifluormethaan (HCFK-22);  
− trifluormethaan (HFC-23);  
− 1,2-dichloor-1,1,2,2-tetrafluorethaan (CFK-114);  
− chloorpentafluorethaan (CFK-115);  
− 1,1,1-trifluor 2,2-dichloormethaan (HCFK-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluorethaan (HFK-134a);  
− 1,1-dichloor-1-fluorethaan (HCFK-141b);  
− 1-chloor-1,1-difluorethaan (HCFK-142b);  
− 2-chloor-1,1,1,2-tetrafluorethaan (HCFK-124);  
− pentafluorethaan (HFK-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134);  
− 1,1,1-trifluorethaan (HFK-143a);  
− 1,1-difluorethaan (HFK-152a);  
− parachloorbenzotrifluoride (PCBTF);  
− cyclische,  
− vertakte of lineaire volledig gemethyleerde siloxanen;  
− aceton;  
− perchloorethyleen (tetrachloorethyleen);  
− 3,3-dichloor-1,1,1,2,2-pentafluorpropaan (HCFK-225ca);  
− 1,3-dichloor-1,1,2,2,3-pentafluorpropaan (HCFK-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluorpentaan (HFK 43-10mee);  

− difluormethaan (HFK-32);  
− ethylfluoride (HFK-161);  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan (HFK-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluorpropaan (HFK-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluorpropaan (HFK-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorpropaan (HFK-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropaan (HFK-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan (HFK-365mfc);  
− chloorfluormethaan (HCFK-31);  
− 1-chloor-1-fluorethaan (HCFK-151a);  
− 1,2-dichloor-1,1,2-trifluorethaan (HCFK-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-methoxy-butaan (C4F9OCH3 of HFE-

7100); 
− 2-(difluormethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan (C4F9OC2H5 of HFE-

7200);  
− 2-(ethoxydifluormethyl)-1,1,1,2,3,3,3-(heptafluorpropaan 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− methylacetaat; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-methoxy-propaan (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-ethoxy- 1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl) 

hexaan (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan (HFK 227ea);  
− methylformiaat (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluor-3-methoxy-4-trifluormethyl-pentaan 

(HFE-7300);  
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− propyleencarbonaat;  
− dimethylcarbonaat;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluorpropeen;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x of H-Galden 

ZT 130 (of 150 of 180));  
− trans 1-chloor-3,3,3-trifluorprop-1-een;  
− 2,3,3,3-tetrafluorpropeen;  
− 2-amino-2-methyl-1-propanol;  
− ethylacetaat; 
− butylacetaat; 
− en perfluorkoolstofverbindingen die tot deze klassen behoren: 

 cyclische, vertakte of lineaire, volledig gefluoreerde 
alkanen; 

 cyclische, vertakte of lineaire, volledig gefluoreerde ethers 
zonder onverzadigingen; 

 cyclische, vertakte of lineaire, volledig gefluoreerde 
tertiaire aminen zonder onverzadigingen; en 

 zwavelhoudende perfluorkoolstoffen zonder 
onverzadigingen en met zwavelverbindingen uitsluitend 
gebonden aan koolstof en fluor. 

 


