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Contact met toetsingsinstantie
Informatie uitwisselen;
Toelaatbaarheid controleren
Voorstelfase
Oorspronkelijke prestatieclaim;
beschikbare testresultaten

Wanneer verdere tests
nodig zijn
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Specifiek protocolfase
Toetsingsinstantie bepaalt toetsingsparameters, beoordeelt beschikbare
gegevens en beslist of verdere tests
nodig zijn.

Testfase
Uitvoering van tests
door testinstanties en
analytische laboratoria.
Testverslag

Beoordelingsen toetsingsfase
Definitieve evaluatie van gegevens
Opstellen en evaluatie van toetsingsverslag.

Ga voor meer informatie over
het ETV-proefprogramma naar:
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
of neem contact op via:
ENV-ETV@ec.europa.eu

Publicatiefase
Toetsingsverklaring geregistreerd en
gepubliceerd op de ETV-webpagina.
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Een grote sprong
voorwaarts met het EUproefprogramma inzake
milieutechnologietoetsing
© Europese Unie, 2014

Groene innovaties een stimulans
geven
• Blijft u uw concurrenten graag voor als het gaat om
eco-innovatie? Wilt u graag laten zien wat de toegevoegde waarde van uw milieutechnologie werkelijk is? Ja?
Dan kan de milieutechnologietoetsing, het zogenoemde
ETV, u helpen uw technologie op de markt te brengen, de
verkoop te stimuleren en uw marktaandeel te vergroten!
• Onder het ETV worden prestatieclaims inzake innovatieve milieutechnologieën getoetst door gekwalificeerde derden die we ‘toetsingsinstanties’ noemen.
De ‘toetsingsverklaring’ die aan het eind van het ETVprogramma wordt verstrekt, kan worden gebruikt als
bewijsmiddel voor de prestaties en de toegevoegde
milieuwaarde van de technologie.
• Wanneer de prestaties op een betrouwbare manier
worden aangetoond, kunnen innovaties waarschijnlijk
gemakkelijker op de markt worden gebracht en/of een
groter marktaandeel vergaren in de Europese Unie en
op de internationale markten. Bovendien wordt het
technologische risico voor technologiekopers verkleind.

Een eenvoudig en sterk proces
gebruiken
• Toetsingsinstanties ontvangen technologievoorstellen,
bepalen prestatieparameters, beoordelen testgegevens en verstrekken een toetsingsverslag en een ‘toetsingsverklaring’, waarin de feitelijke prestaties van de
getoetste technologie zijn samengevat.
• Wanneer er extra tests nodig zijn, benoemt de technologieontwikkelaar testinstanties (en/of analytische
laboratoria) om die tests uit te voeren.
• Het algemeen toetsingsprotocol van het ETV en de
richtlijnen van technische ETV-groepen waarborgen
dat de ETV-procedures voor alle toetsingsinstanties
hetzelfde zijn en dat ETV-toetsingsverklaringen in heel
Europa evenveel waarde hebben.
• De kosten van de toetsing zijn afhankelijk van de complexiteit van de technologie; in de meeste gevallen
zullen de kosten (zonder tests) tussen de 10 000 en
40 000 EUR liggen.
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Wat is er zo speciaal aan het ETV?

Verschillende netwerken die helpen

• Bij het ETV vormen de door de fabrikant geclaimde
technologische prestaties en de innovatieve kenmerken
het uitgangspunt, in plaats van vooraf vastgestelde
criteria of normen zoals in certificatieprogramma’s.
• Het eindresultaat van het ETV is geen etiket op een
product, maar een gedetailleerde toetsingsverklaring
die gebruikt kan worden in B2B-relaties.
• ETV-resultaten kunnen worden gebruikt om investeerders en klanten te overtuigen van de betrouwbaarheid
van de prestatieclaims, maar ook om te voorkomen dat
de tests en demonstraties opnieuw moeten worden
gedaan voor verschillende gebruikers. Bovendien kunt
u een offerte in een openbare aanbesteding kracht bijzetten of de resultaten gebruiken ter ondersteuning in
goedkeuringsprocedures van regelgevende instanties.

Op de website van het ETV vindt u de exacte contact
gegevens en handige links: http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
• Er zijn 13 toetsingsinstanties beschikbaar voor advies
in drie technologische domeinen: waterzuivering en
-controle; energie; grondstoffen, afval en hulpbronnen.
• Ook zijn er in zeven EU-lidstaten contactpunten beschikbaar die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling
en tenuitvoerlegging van het ETV.
• Bij het Stakeholder Forum komen organisaties samen
die geïnteresseerd zijn in het ETV: kijk op de pagina
‘Events’ om te zien wanneer het volgende Forum plaatsvindt of neem contact op via: ENV-ETV@ec.europa.eu
• Ook in de Verenigde Staten, Japan, Korea, Canada en de
Filippijnen worden ETV-programma’s uitgevoerd. Links
naar de betreffende websites vindt u op de website van
het ETV.

