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1 INLEIDING 
 
De EU-criteria voor groene overheidsopdrachten zijn bedoeld om het voor overheidsinstanties gemakkelijker te maken milieuvriendelijkere goederen, 
diensten en werken in te kopen. De toepassing van deze criteria geschiedt op vrijwillige basis. De criteria zijn zo opgesteld dat afzonderlijke instanties 
die er gebruik van willen maken, de criteria met minimale aanpassing (gedeeltelijk of volledig) in hun aanbestedingsdocumenten kunnen opnemen. 
Overheidsinstanties wordt geadviseerd om op de desbetreffende markt het beschikbare aanbod van de beoogde goederen, diensten en werken na te gaan 
voordat zij de aanbesteding uitschrijven.  
Wanneer aanbestedende diensten de in dit document voorgestelde criteria willen toepassen, moeten zij dit doen in overeenstemming met de beginselen 
van gelijke behandeling, non-discriminatie, evenredigheid en transparantie, en de eisen van de EU-wetgeving over overheidsopdrachten (zie bijvoorbeeld 
artikelen 42, 43, 67(2) of 68 van de Richtlijn 2014/24 en vergelijkbare bepalingen in andere EU-wetgeving over overheidsopdrachten). Dit houdt onder 
meer in dat de gunningscriteria of uitvoeringsvoorwaarden van de overeenkomst niet mogen worden gekozen of toegepast op een manier die 
marktdeelnemers uit andere lidstaten of uit derde landen direct of indirect discrimineert. Praktische informatie hierover is terug te vinden in het handboek 
‘Buying green!’ uit 2016, dat te verkrijgen is via http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.  
Dit document bevat de EU-criteria betreffende groene overheidsopdrachten voor grafische apparatuur, verbruiksartikelen en printdiensten. In het 
bijbehorende technische rapport wordt toegelicht waarom voor deze criteria is gekozen en wordt verwezen naar nadere informatie.  
De criteria zijn onderverdeeld in selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria en prestatie-eisen. Er zijn twee types criteria: 

• Kerncriteria: zijn zo 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: houden rekening 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 ‘geen onderscheid voor kern- en uitgebreide criteria’ wordt ingevoegd wanneer de criteria voor beide types identiek zijn. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definitie en toepassingsgebied 
 
Onder de productgroep ‘grafische apparatuur, verbruiksartikelen en printdiensten’ valt het volgende: 

- grafische apparatuur1: producten die op de markt worden gebracht voor gebruik op kantoor of huishoudelijk gebruik, of beide, en die een van 
de volgende doeleinden, of beide, dienen: 

a) een afgedrukte afbeelding in de vorm van een papieren document of foto produceren met behulp van een markeringsproces op basis 
van een digitaal beeld dat wordt geleverd door een netwerk-/kaartinterface of een fysiek document, met behulp van een scan- of 
kopieerproces; 
b) een digitale afbeelding produceren op basis van een fysiek document, met behulp van een scan- of kopieerproces. 

Hieronder vallen geen: 
a) copyprinters,  
b) frankeerapparaten, 
c) facsimile-apparaten (faxapparaten).  

- verbruiksartikelen: vervangbare producten die essentieel zijn voor het functioneren van het grafische apparaat. Zij kunnen bij normaal gebruik 
en tijdens de levensduur van het grafische apparaat worden vervangen of bijgevuld door de eindgebruiker of dienstverlener. De verbruiksartikelen 
waarop deze GPP-criteria van de EU betrekking hebben, omvatten recipiënten en cartridges; 

recipiënt: een product dat door de eindgebruiker kan worden vervangen, dat toner of inkt bevat en dat in het grafische apparaat past of 
erin wordt geleegd. Recipiënten bevatten geen geïntegreerde componenten of bewegende onderdelen die essentieel zijn voor de werking 
van het grafische apparaat. Recipiënten kunnen ook flessen of reservoirs worden genoemd;  
cartridge: (met inkt/toner) een product dat door de eindgebruiker kan worden vervangen, dat in of op een grafisch apparaat past, dat een 
aan het printproces verwante functie heeft, dat geïntegreerde componenten of bewegende delen bevat die essentieel zijn voor de werking 
van het grafische apparaat en dat niet alleen maar inkt of toner bevat, maar ook andere functies heeft. Cartridges kunnen ook modules 
worden genoemd. 

Cartridges en recipiënten kunnen: 
- nieuw zijn (al dan niet vervaardigd door een original equipment manufacturer (OEM), met inbegrip van vervalsingen); 
- gereviseerd zijn (al dan niet door een OEM); 
- opnieuw gevuld zijn (al dan niet door een OEM). 

- printdiensten: serviceovereenkomsten waarin het tarief is gekoppeld aan het aantal afgedrukte pagina's. Deze overeenkomsten kunnen onder 
meer betrekking hebben op de levering van grafische apparaten en/of verbruiksartikelen, onderhoud, afdanking en optimalisering van de 
documentuitvoer van de organisatie. 
 

 
1 Dit document is niet van toepassing op grafische apparatuur die op grond van artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 93/42/EEG (of vanaf 26 mei 2021, op grond van artikel 2, lid 1, van Verordening 2017/745) wordt beschouwd als medisch hulpmiddel. 
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Grafische apparatuur kan worden geclassificeerd op type en deze verschillende types zijn opgenomen in het toepassingsgebied van de criteria: 
- printer: een product met als primaire functie het genereren van papieren uitvoer op basis van elektronische invoer. Een printer kan informatie 

ontvangen van één computer of een netwerk van computers, of van andere invoerapparaten (bijv. digitale camera's). Deze definitie is van 
toepassing op producten die op de markt worden gebracht als printers, evenals op printers die ter plekke kunnen worden geüpgraded zodat zij 
voldoen aan de definitie van een multifunctioneel apparaat (MFA); 

- kopieerapparaat: een product dat als enige functie het produceren van papieren duplicaten van papieren originelen heeft. Deze definitie is van 
toepassing op producten die op de markt worden gebracht als kopieerapparaten en digitale kopieerapparaten die kunnen worden geüpgraded 
(upgradeable digital copiers, UDC's); 

- multifunctioneel apparaat (MFA): een product dat twee of meer van de kernfuncties van een printer, scanner, kopieerapparaat of faxapparaat 
verricht. Een MFA kan een fysiek geïntegreerd apparaat zijn of een combinatie van functioneel geïntegreerde componenten. Bij de 
kopieerfunctionaliteit van een MFA gaat het niet om het maken van een enkele gelegenheidskopie zoals faxapparaten dat kunnen. Deze definitie 
is van toepassing op producten die op de markt worden gebracht als MFA, evenals op ‘multifunctionele producten’ (MFP's); 

- scanner: een product dat in de eerste plaats is bedoeld om papieren originelen om te zetten in elektronische afbeeldingen die kunnen worden 
opgeslagen, bewerkt, geconverteerd of overgedragen, in de eerste plaats in een pc-omgeving. Deze definitie is van toepassing op producten die 
op de markt worden gebracht als scanners; 

- professioneel grafisch apparaat: een printer die of MFA dat op de markt wordt gebracht als artikel dat is bedoeld om eindproducten voor 
verkoop te produceren en de volgende kenmerken heeft: 

a) ondersteunt papier met een basisgewicht van 141 g/m2 of meer; 
b) kan A3-formaat verwerken; 
c) de snelheid ervan is in het geval van een monochroom product 86 ipm of hoger; 
d) de snelheid ervan is in het geval van een kleurenproduct 50 ipm of hoger; 
e) een afdrukresolutie van 600 x 600 punten per inch of meer voor elke kleur; 
f) het basismodel weegt meer dan 180 kg; en  

het grafische apparaat of een accessoire ervan heeft standaard vijf van de volgende aanvullende kenmerken in het geval van kleurenproducten 
en vier in het geval van monochrome producten: 

g) een papiercapaciteit van 8.000 vellen of meer; 
h) een digitale front-end (DFE); 
i) een perforator; 
j) verlijming of ringbinding (of vergelijkbaar, zoals een tape- of spiraalbinding, maar geen geniete binding);  
k) dynamic random access memory (DRAM) van 1.024 MB of groter. 
l) externe kleurcertificering (bijv. IDEAlliance-certificering voor digitale drukpersen, FOGRA Validation-certificering voor 
printsystemen of Japan Colour-certificering voor digitale printers, als het een kleurenproduct betreft); en 
m) compatibiliteit met gecoat papier. 
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Hieronder volgen aanvullende definities: 

- drumeenheden: een product dat door de eindgebruiker kan worden vervangen, in een grafisch apparaat wordt geplaatst en een lichtgevoelige 
drum bevat; 

- fusereenheid: een product dat door de eindgebruiker kan worden vervangen, in een grafisch apparaat wordt geplaatst en bestaat uit een paar 
verwarmde rollers die toner aan de uitvoermedia hechten; 

- transfereenheid: een product dat door de eindgebruiker kan worden vervangen, in een grafisch apparaat wordt geplaatst en de overdracht van 
toner op de uitvoermedia mogelijk maakt voorafgaand aan het hechtproces; 

- nieuw vervaardigd: een nieuwe cartridge/recipiënt. 
- gereviseerde cartridge of recipiënt: een cartridge of recipiënt die minstens één keer is gebruikt, aan het einde van zijn levenscyclus is opgehaald 

en is hersteld naar op zijn minst zijn oorspronkelijke toestand en prestatievermogen, bijvoorbeeld door versleten onderdelen te vervangen en 
deze opnieuw te vullen met toner of inkt (met inbegrip van vaste inkt). Het resulterende product wordt verkocht met dezelfde garantie als een 
nieuwe cartridge of recipiënt. 

- opnieuw gevulde cartridge of recipiënt: een cartridge of recipiënt die is gebruikt en is gevuld met nieuwe toner of inkt (met inbegrip van vaste 
inkt). 

- vervalsing:  een nieuwe cartridge/recipiënt, vervaardigd door een derde partij (geen OEM), waarop illegaal de merknaam van een OEM is 
aangebracht. 

 
1.2 Algemene opmerking over verificatie 
 
Voor een aantal criteria wordt voorgesteld dat ter verificatie testrapporten worden voorgelegd. Voor ieder criterium worden de relevante testmethoden 
aangegeven, die zijn gebaseerd op internationaal erkende meetmethoden en -normen. Zo kan worden gegarandeerd dat de door de inschrijvers verstrekte 
prestatieclaims verifieerbaar, reproduceerbaar, controleerbaar en, bovenal, vergelijkbaar zijn. Het is aan de overheidsdienst om te bepalen in welke fase 
deze testresultaten ter beschikking moeten worden gesteld. In het algemeen lijkt het niet nodig om van alle inschrijvers in de aanvangsfase testresultaten 
te eisen. Om de druk op inschrijvers en overheidsdiensten te verlichten, kan worden besloten dat bij de inschrijving een eigen verklaring volstaat. Daarna 
kan op verschillende tijdstippen en in verschillende gevallen om deze tests worden verzocht: 

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 wordt geacht, kan het contract worden gegund. Als het bewijs onvoldoende of onregelmatig wordt geacht: 
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i) wanneer sprake is van een technische specificatie, wordt de inschrijver met de op een na hoogste score die dan voor gunning in aanmerking 
komt, gevraagd het bewijsstuk te overleggen; 

ii) wanneer sprake is van een gunningscriterium, worden de toegekende bijkomende punten afgetrokken van de betreffende inschrijving en 
zal de rangorde van de inschrijving opnieuw worden berekend met alle gevolgen van dien. 

Een testrapport geeft alleen de garantie dat een proefproduct op de betreffende eisen getest is, niet de artikelen die daadwerkelijk onder het 
contract geleverd worden. Voor raamcontracten kan de situatie verschillen. Dit scenario wordt verder beschreven in het volgende punt inzake de 
uitvoering van het contract en in de aanvullende toelichtingen hieronder. 

b) Tijdens de uitvoering van het contract: 
kan er om testresultaten worden verzocht voor een of meerdere artikelen die worden geleverd in het kader van het contract, in het algemeen of 
als er vermoedens bestaan van valse verklaringen. Dit is met name belangrijk voor raamcontracten waarin geen eerste bestelling wordt vastgelegd.  
Het is aanbevolen om in het contract expliciete prestatie-eisen op te nemen. In deze clausules moet worden vermeld dat de aanbestedende dienst 
gedurende de looptijd van het contract op elk moment willekeurige verificaties mag uitvoeren. Als uit de resultaten van deze verificaties blijkt 
dat de geleverde producten niet voldoen aan de criteria, mag de aanbestedende dienst sancties opleggen of het contract beëindigen. Sommige 
overheidsdiensten vermelden bovendien in hun voorwaarden dat de kosten van de verificaties door de overheidsdienst worden gedekt als het 
product aan de eisen voldoet, maar door de leverancier moeten worden gedekt als dit niet het geval is. 
Bij raamovereenkomsten bepaalt de specifieke inhoud van het contract wanneer bewijsstukken moeten worden overlegd: 

i) Voor raamovereenkomsten met één enkele ondernemer waarin de afzonderlijk te leveren artikelen vastgesteld worden bij de gunning van 
de raamovereenkomst, en het slechts een kwestie is van hoeveel eenheden er nodig zijn, gelden dezelfde overwegingen als voor de 
bovengenoemde contracten met eenmalige levering; 

ii) Voor raamovereenkomsten die verschillende potentiële leveranciers voorselecteren met daaruit voortvloeiende mededingingsprocedures 
tussen de voorgeselecteerden, moeten de inschrijvers tijdens deze initiële voorselectie slechts aantonen dat ze in staat zijn om artikelen te 
leveren die voldoen aan de minimale prestatie-eisen van de raamovereenkomst. Voor daaruit voortvloeiende vervolgcontracten (of 
bestellingen) die worden gegund op basis van mededinging tussen de voorgeselecteerde leveranciers, gelden in principe dezelfde 
overwegingen als hierboven onder a) en b), als tijdens de mededinging moet worden bewezen dat aan bijkomende eisen kan worden 
voldaan. Als de mededinging alleen op basis van de prijs wordt gegund, moet overwogen worden de controle uit te voeren tijdens de 
uitvoeringsfase van het contract. 

Ook moet worden onderstreept dat inschrijvers mogen aantonen dat hun producten over een relevant Type-I-milieukeur (in overeenstemming 
met ISO 14024) beschikken waarmee ze aan de gespecificeerde vereisten voldoen. Er moet worden verondersteld dat deze producten voldoen 
aan de relevante criteria, en de verificatie ervan moet op dezelfde manier worden verzocht als bij testresultaten. 



 

8 

Er moet ook op worden gewezen dat aanbestedende diensten op grond van artikel 44 (2) van Richtlijn 2014/24/EU andere gepaste bewijsmiddelen 
moeten accepteren. Dit kan een technisch dossier van de fabrikant zijn als de betreffende ondernemer geen toegang had tot de testverslagen of 
deze niet binnen de relevante tijdslimieten kon verkrijgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat het gebrek aan toegang niet te wijten was aan de 
betreffende ondernemer en dat de betreffende ondernemer bewijst 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 prestatievoorwaarden van het contract. Ook al wordt voor de 
uitvoering van de tests verwezen naar een certificaat/testverslag dat is opgesteld door een specifieke conformiteitsbeoordelingsinstantie, moeten 
de aanbestedende diensten ook certificaten/testverslagen accepteren die zijn uitgegeven door andere gelijkwaardige beoordelingsinstanties. 
Als eerste vereiste moet de openbare aanbesteding een clausule bevatten die waarborgt dat de grafische apparatuur en verbruiksartikelen die 
worden aangekocht, voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen van de EU en het land (de landen) waar de producten worden aangekocht, 
bijvoorbeeld de CE-markering, de richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (BGGS), de Europese verordening inzake de 
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en de richtlijn betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), indien van toepassing.  
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2 BELANGRIJKSTE MILIEUEFFECTEN  
 
De belangrijkste milieueffecten van grafische apparatuur, verbruiksartikelen en printdiensten zijn op grond van het beschikbare wetenschappelijke bewijs 
vanuit het perspectief van de levenscyclus samengevat in de onderstaande tabellen (zie voor meer informatie het technische rapport). Verder laat de tabel 
zie hoe de EU groene overheidsopdrachten benadert om die effecten af te zwakken of te beperken. 

Belangrijkste milieuaspecten  GPP-benadering 

• Verbruik van elektriciteit voor printers, MFA's en scanners.  
• Gebruik van verbruiksartikelen, in het bijzonder papier en 

cartridges (voor printers en MFA's). 
• Vervaardiging van printers, MFA's en scanners, met name 

voor producten die energie-efficiënter zijn (bijv. 
lasertechnologie). 

• Ontstaan van potentiële gevaren door een ongepaste afvoer 
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.  

• Emissies tijdens gebruik. 
• Gehalte gevaarlijke stoffen. 
• Vervaardiging van cartridges, in het bijzonder van de 

behuizing en printkop. 
• De hoeveelheid papier die de cartridge gebruikt om 

afdrukken van de gewenste kwaliteit te leveren. 

 • Energie-efficiënte grafische apparatuur 
aanschaffen. 

• Diensten aanschaffen die het printproces kunnen 
optimaliseren. 

• Producten aanschaffen bij inschrijvers die 
controleren of gevaarlijke bestanddelen aan 
beperkingen onderworpen stoffen bevatten. 

• Producten aanschaffen met een beperkte uitstoot bij 
gebruik in binnenruimtes en die een beperkt gehalte 
aan gevaarlijke stoffen bevatten. 

• Producten aanschaffen die zodanig zijn ontworpen 
dat de belangrijkste componenten kunnen worden 
gerepareerd. 

• Beheer van afgedankte apparatuur vereisen, voor 
een maximaal herstel van hulpbronnen. 

• Apparatuur aankopen waarin gereviseerde 
verbruiksartikelen en gerecycleerd papier kunnen 
worden gebruikt. 

• Eisen dat informatie over de ecologische prestaties 
wordt voorgelegd. 

• Eisen dat de diensten de optimalisering van de 
grafische apparatuur omvatten. 
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• Verbruiksartikelen aankopen die zijn getest op 
goede resultaten. 
 

De volgorde van de milieueffecten stemt niet noodzakelijk overeen met hun belang. 

Gedetailleerde informatie over grafische apparatuur, verbruiksartikelen en printdiensten, waaronder informatie over de toepasselijke wetgeving, normen 
en technische bronnen die worden gebruikt als bewijs, is terug te vinden in het technische rapport. 

 
3 STRUCTUUR VAN DE CRITERIA  

De criteria zijn onderverdeeld in drie hoofdrubrieken, afhankelijk van het thema: 1) grafische apparatuur, 2) verbruiksartikelen en 3) printdiensten. Er is 
één aanvullende horizontale rubriek en een voorlopige contractclausule met prestatie-eisen, die van toepassing zijn op de drie categorieën van criteria. 
De criteria kunnen ook worden gebruikt voor langlopende leasingovereenkomsten. Dergelijke overeenkomsten kunnen bijzonder doeltreffend zijn om 
het gebruik van duurzame apparatuur en een efficiënt verbruik van hulpbronnen te bevorderen. 
 

 Nr. Criterium Kern Uitgebreid 

VOORLOPIGE CONTRACTCLAUSULE  
THEMA: VOORLOPIGE BEOORDELING  
(uitgevoerd door een andere leverancier dan de potentiële leverancier voor de aankoop van grafische apparatuur) 

CLAUSULES MET 
PRESTATIE-EISEN CPC1 Voorlopige beoordeling van bestaande apparatuur en 

aankoopbehoeften X X 

CRITERIUMCATEGORIE 1: GRAFISCHE APPARATUUR  
THEMA: AANSCHAF OF HUUR VAN GRAFISCHE APPARATUUR 

SELECTIECRITERIA SC1 Controle van aan beperkingen onderworpen stoffen  X 

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES 

TS1 Minimale energie-efficiëntie grafische apparatuur X X 

TS2 Mogelijkheid van dubbelzijdig printen X X 

TS3 Meerdere pagina's op één vel printen X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
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 Nr. Criterium Kern Uitgebreid 

TS4 Mogelijkheid om gerecycleerd papier te gebruiken X X 
TS5 Mogelijkheid om gereviseerde cartridges te gebruiken X X 
TS6 Beperkt aantal materialen  X 

TS7 Informatie over hoeveelheid na gebruik gerecyclede 
kunststof  X 

TS8(a) Beschikbaarheid van reserveonderdelen X X 
TS8(b) Ontwerp voor demontage en reparatie X X 
TS8(c) Ontworpen voor recycling X X 
TS9 Emissie van stoffen X X 
TS10 Geluidsemissies X X 
TS11 Zeer zorgwekkende stoffen X X 
TS12 Gehalte gevaarlijke stoffen  X 
TS13 Controle over firmware-updates  X 
TS14 Garantie- en serviceovereenkomsten X X 

TS15(a) Levering van kopieer- en grafisch papier dat voldoet aan 
de GPP-criteria van de EU 

X X 

TS15(b) Levering van cartridges die voldoen aan de GPP-criteria 
van de EU 

X X 

GUNNINGSCRITERIA 

AC1 
 

Betere energie-efficiëntie van de grafische apparatuur dan 
TS1  X X 

AC2(a) Langere garanties  X X 

AC2(b) De langste garantie X X 
AC3 Systeem voor de terugname van grafische apparatuur X  

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Nr. Criterium Kern Uitgebreid 

Beheer van afgedankte grafische apparatuur  X 

AC4 Levering van hergebruikte/gereviseerde inktcartridges 
en/of toners 

X X 

CLAUSULES MET 
PRESTATIE-EISEN 

CPC2 Rapportage over hergebruik-/recyclingactiviteiten van de 
grafische apparatuur   

X X 

CPC3 Rapportage over de geleverde verbruiksartikelen X X 
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CRITERIUMCATEGORIE 2: VERBRUIKSARTIKELEN 
THEMA: AANSCHAF VAN VERBRUIKSARTIKELEN (CARTRIDGES EN/OF RECIPIËNTEN) 

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES 

TS16 Opgegeven paginarendement cartridges/recipiënten X X 
TS17 Hulpbronnenefficiëntie van de massa verbruiksartikelen  X 
TS18 Gevaarlijke stoffen in verbruiksartikelen  X 
TS19 Ontwerp voor hergebruik/revisie X X 
TS20 Kwaliteit van verbruiksartikelen X X 

TS21 Systeem voor de terugname van cartridges en recipiënten 
en AEEA-registratie 

X X 

GUNNINGSCRITERIA 
AC5 Hulpbronnenefficiëntie elektrofotografische 

verbruiksartikelen 
X X 

AC6 Bevordering van hergebruik/revisie X X 
AC7 Beheer van afgedankte cartridges  X 

CLAUSULES MET 
PRESTATIE-EISEN CPC4 Rapportage over hergebruik/recycling van 

verbruiksartikelen   
X X 

CRITERIUMCATEGORIE 3: PRINTDIENSTEN  
THEMA: AANSCHAF VAN PRINTDIENSTEN - AANTAL AFDRUKKEN 

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES 

TS22(a) Verbintenis om grafische apparatuur te hergebruiken X X 

TS22(b) Verbintenis om grafische apparatuur te repareren X X 

TS23 
Levering van grafische apparatuur die voldoet aan de GPP-
criteria van de EU 

X X 

TS24(a) 
Levering van papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de 
EU 

X X 

TS24(b) 
Levering van cartridges die voldoen aan de GPP-criteria 
van de EU 

X X 

GUNNINGSCRITERIA AC8 
Levering van hergebruikte/gereviseerde cartridges en 
recipiënten 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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AC9 Levering van beheerde printdiensten  X 

CLAUSULES MET 
PRESTATIE-EISEN 

CPC5 Rapportage over de geleverde verbruiksartikelen X X 

CPC6 
Informatie verstrekken over het gebruik van 
verbruiksartikelen 

 X 

CPC7 Milieu-informatie verstrekken tijdens looptijd 
serviceovereenkomst   

 X 

HORIZONTALE CRITERIA  
(van toepassing op alle criteriumcategorieën) 

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES 

TS25(a) 
Gegarandeerde levering van verbruiksartikelen tijdens 
looptijd contract   

X X 

TS25(b) 
Gegarandeerde levering van reserveonderdelen tijdens 
looptijd contract 

X X 

TS26 Gebruiksinstructies voor het beheer van de milieuprestaties X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178


 

15 

4 VOORLOPIGE BEOORDELING VAN BESTAANDE APPARATUUR EN AANKOOPBEHOEFTEN 
4.1 Thema 

Thema 
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Voorlopige beoordeling van bestaande apparatuur en aankoopbehoeften 

4.2 Clausule met prestatie-eisen 

CPC1 Voorlopige beoordeling van bestaande apparatuur en aankoopbehoeften 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

(Dit contract moet worden beschouwd als een voorlopige procedure voor de aankoop van grafische apparatuur, uitgevoerd door een andere 
leverancier dan de potentiële leverancier. Deze voorlopige beoordeling moet alleen worden verricht als de aanbestedende dienst beslist om het 
gebruik van de bestaande apparatuur te optimaliseren voordat wordt overgegaan tot de aankoop van nieuwe grafische apparatuur en als de 
aanbesteder besluit geen beroep te doen op zijn eigen medewerkers om deze beoordeling uit te voeren.) 
De dienstverlener moet alle bestaande grafische apparatuur op de locatie(s) van de aanbestedende dienst beoordelen en de resultaten hiervan aan 
de aanbestedende dienst verstrekken. De beoordeling moet de volgende elementen bevatten: 
• aantal modellen van grafische apparaten op elke locatie; 
• naam, modelnummer en type van elk model van grafisch apparaat; 
• leeftijdsraming van elk model van grafisch apparaat. 
De dienstverlener moet elk model van grafisch apparaat indelen in een categorie die aangeeft wat er mee moet gebeuren. Hierbij baseert hij zich 
op de voornaamste printbehoeften, opgegeven door de aanbesteder (of naar voren gekomen uit de analyse van de gegevens, geregistreerd door 
de bestaande apparaten) en op de resultaten van de bovengenoemde beoordeling. Een aantal voorbeelden van categorieën: 
o behouden: product moet worden behouden om langer op de locatie van de aanbestedende dienst te worden gebruikt; 
o retourneren: product moet worden geretourneerd aan huidige of eerdere leverancier (indien van toepassing); 
o hergebruiken: product moet worden verkocht voor hergebruik elders dan op de locatie van de aanbestedende dienst; 
o reviseren: aan het product moet worden gewerkt om de prestaties en/of functionaliteit te verbeteren of herstellen of om te voldoen aan de 

toepasselijke technische normen of wettelijke eisen, zodat het opnieuw een volledig functioneel product wordt dat ministens voor het 
oorspronkelijk beoogde doel kan worden gebruikt; 

o recyclen: het product moet worden ingezonden voor afdanking. 
Op basis van de bovengenoemde elementen moet de dienstverlener een kort rapport opstellen waarin hij de aanbesteder informeert over het 
bijkomende aantal nieuwe producten dat moet worden aangeschaft en de kenmerken ervan. 
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5 GPP-CRITERIA VAN DE EU VOOR DE AANSCHAF VAN GRAFISCHE APPARATUUR  

5.1 Thema 

Thema 

Aanschaf van grafische apparatuur met geringe milieueffecten tijdens de levenscyclus  

5.2 Selectiecriteria  

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

SC1 Controles op aan beperkingen onderworpen stoffen 
 De inschrijver moet aantonen dat hij een kader heeft opgezet voor de 

uitvoering van controles op aan beperkingen onderworpen stoffen (Restricted 
Substance Controls, RSC's) in de aanvoerketen van de te leveren producten. 
De productbeoordelingen op basis van de RSC's moeten minimaal de volgende 
gebieden beslaan: 
- planning/ontwerp van het product; 
- naleving door de leverancier; 
- analytische testen. 
De RSC's moeten minstens van toepassing zijn op stoffen op de kandidatenlijst 
van REACH en op beperkte stoffen onder de BGGS-richtlijn. Voor het 
identificeren, opvolgen en aangeven van specifieke informatie over de 
samenstelling van de te leveren producten, moet men zich baseren op de IEC 
62474-database voor materiaalverklaring*. De RSC's dienen als garantie dat 
de inschrijver op de hoogte is van de aan- of afwezigheid van stoffen uit de 
IEC 62474-database. 
De verklaringen van de leverancier inzake de naleving van de RSC's moeten 
voor de relevante materialen, onderdelen en subsystemen van de te leveren 
producten worden opgevraagd en bijgewerkt. In voorkomend geval mogen ze 
worden gestaafd door audits van de leverancier en analytische tests. De RSC-
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procedures moeten verzekeren dat de conformiteit van het product en de 
leverancier opnieuw wordt beoordeeld als: 
- vereisten voor beperkte stoffen veranderen; 
- geleverde materialen, onderdelen en subsystemen veranderen; 
- productie- en assemblage-activiteiten veranderen. 
De implementatie van de RSC's vindt plaats onder de richtlijnen in IEC 62476 
of daarmee vergelijkbaar en de IEC 62474-database voor materiaalverklaring. 
*Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC), IEC 62474: 
Materiaalverklaring voor elektrotechnische producten en voor de 
elektrotechnische branche, http://std.iec.ch/iec62474 
Verificatie: 
de inschrijver stelt documentatie ter beschikking waarin het systeem en de 
procedures worden beschreven en de implementatie ervan wordt aangetoond. 
Apparatuur met een relevante Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

 
5.3 Technische specificaties  

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS1 Minimale energie-efficiëntie grafische apparatuur 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(Van toepassing op grafische apparatuur waarvoor de Energy Star-vereisten met betrekking tot energie-efficiëntie gelden) 
Grafische apparatuur moet voldoen aan alle vereisten met betrekking tot energie-efficiëntie en -beheer die worden vermeld in de meest recent gepubliceerde 
ENERGY STAR-specificatie [versie moet worden gespecificeerd in de openbare aanbesteding, met inachtneming van de toelichting].   
Bij publicatie is de geldende ENERGY STAR-versie 3.0. Updates kunnen via de volgende link worden geraadpleegd: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 

http://std.iec.ch/iec62474
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Verificatie:  
de inschrijver moet rapporten verstrekken van tests die zijn uitgevoerd volgens de testmethodes, beschreven in de versie(s) van ENERGY STAR die in de 
openbare aanbesteding wordt of worden vermeld. Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, wordt 
conform geacht. 

Toelichting: TS1 Minimale energie-efficiëntie grafische apparatuur 
Tijdens het eerste jaar na publicatie van een nieuwe versie van ENERGY STAR: om de beschikbaarheid van producten voor de aanbestedingsprocedure te 
garanderen, moeten in TS1 tijdens deze periode zowel de nieuwe als de voorgaande versie van ENERGY STAR worden toegelaten. 

TS2 Mogelijkheid van dubbelzijdig kopiëren 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(Van toepassing op grafische apparatuur waarvoor de Energie Star-vereisten voor dubbelzijdig kopiëren gelden.) 
Grafische apparatuur moet voldoen aan de vereisten voor dubbelzijdig printen, vermeld in de meest recent gepubliceerde ENERGY STAR-specificatie [de 
versie moet worden gespecificeerd in de openbare aanbesteding] en dubbelzijdig printen moet als standaard worden ingesteld. 
Bij publicatie is versie 3.0 de geldende ENERGY STAR-versie. Updates kunnen via de volgende link worden geraadpleegd: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Verificatie:  
apparatuur die is geregistreerd in de ENERGY STAR-database of beschikt over een relevante Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, 
wordt conform geacht. Een verklaring van de fabrikant waarin wordt aangetoond dat aan deze vereisten is voldaan, wordt ook aanvaard. 

Toelichting: TS2 Mogelijkheid van dubbelzijdig kopiëren 
Tijdens het eerste jaar na publicatie van een nieuwe versie van ENERGY STAR: om de beschikbaarheid van producten voor de aanbestedingsprocedure te 
garanderen, moeten in TS1 tijdens deze periode zowel de nieuwe als de voorgaande versie van ENERGY STAR worden toegelaten. 

TS3 Meerdere pagina's op één vel printen 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Grafische apparatuur moet standaard de mogelijkheid bieden twee of meer pagina's van een document op één vel papier te printen wanneer het product wordt 
bestuurd met behulp van de oorspronkelijke, door de fabrikant geleverde software (printerstuurprogramma). 
Verificatie:  
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de inschrijver moet documentatie verschaffen waarmee wordt aangetoond dat aan deze vereiste wordt voldaan. Producten met een toepasselijke Type 1-
milieukeur die voldoet aan de vermelde vereisten, worden conform geacht.  

TS4 Mogelijkheid om gerecycleerd papier te gebruiken 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
In grafische apparatuur moet gerecycleerd papier kunnen worden gebruikt dat voldoet aan de kwaliteitseisen van EN 122812.  
Scanners vallen niet onder het toepassingsgebied van dit criterium. 
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring overleggen waarin hij bevestigt of aantoont dat in het product gerecycleerd papier kan worden gebruikt dat voldoet aan de 
vereisten van EN 12281. Producten met een toepasselijke Type 1-milieukeur die voldoet aan de vermelde vereisten, worden conform geacht.  

TS5 Mogelijkheid om gereviseerde cartridges te gebruiken 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria)  
De producten mogen niet zijn ontworpen op een manier die het gebruik van gereviseerde toner- en/of inktcartridges en recipiënten belemmert. Er mogen geen 
constructiegerelateerde, op software gebaseerde of andere maatregelen aanwezig zijn of worden getroffen die het gebruik van gereviseerde cartridges en 
recipiënten belemmeren.  
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring overleggen waarin hij bevestigt of aantoont dat in het product gereviseerde cartridges en recipiënten kunnen worden gebruikt. 
Producten met een toepasselijke Type 1-milieukeur die voldoet aan de vermelde vereisten, worden conform geacht. 

 
2 EN 12281:Papier voor drukwerk en kantoor voor kopieerprocessen met droge toner 
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TS6 Beperkt aantal materialen 
 Het aantal materialen dat is gebruikt voor kunststof componenten met een 

gelijkaardige functie is beperkt tot één materiaal. Van toepassing op: 

─ onderdelen van de behuizing, chassis 

─ mechanische onderdelen (≥ 25 g). 
Verificatie:  
de inschrijver moet een productschema overleggen waarin de toepasselijke 
kunststof onderdelen en het gebruikte type polymeer worden toegelicht.  
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

TS7 Informatie over hoeveelheid na gebruik gerecycleerde kunststof 
 De hoeveelheid na gebruik gerecycleerde kunststof moet worden opgegeven. 

Deze wordt berekend als percentage van de totale hoeveelheid kunststof (naar 
gewicht). De percentages moeten worden vermeld in stappen van x <1%, 1% 
≤ x < 5%, 5% ≤ x < 10%, 10% ≤ x < 15%, 15% ≤ x < 20% enz. (in intervallen 
van 5%). 
 
De volgende onderdelen mogen worden uitgesloten van de berekening: 
printplaten, kabels, verbindingsstukken, elektronische componenten, optische 
componenten, elektrostatische-ontladingscomponenten, elektromagnetische-
interferentiecomponenten en materialen van bioplastic. 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin het percentage na gebruik 
gerecycleerde kunststof wordt gespecificeerd dat is gebruikt in het model van 
grafisch apparaat (de modellen van grafische apparaten), berekend in 
overeenstemming met EN 45557. De documentatie kan bestaan uit een 
verklaring van de fabrikant, een bewijs van conformiteit met een passende 
milieuregeling die dezelfde ontwerpkenmerken van het product omvat of een 
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ander bewijsstuk waarin de hoeveelheid na gebruik gerecycleerde kunststof 
wordt vermeld. 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

TS8 (a) Beschikbaarheid van reserveonderdelen 
De hieronder vermelde reserveonderdelen moeten ten minste gedurende 3 jaar 
na de aankoopdatum door de fabrikant ter beschikking worden gesteld.  

• Printkoppen (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 
• Laser (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 

• Fusereenheid (indien niet beschouwd als verbruiksartikel)  
• Drumeenheden (indien niet beschouwd als verbruiksartikel)  

De fabrikant, importeur of bevoegde vertegenwoordigers moeten garanderen 
dat de bovengenoemde reserveonderdelen binnen 15 werkdagen na ontvangst 
van het verzoek worden geleverd. 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt bevestigd dat de 
reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn gedurende de in de criteria 
vermelde termijnen. 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht.  

De hieronder vermelde reserveonderdelen moeten ten minste gedurende 5 jaar 
na de aankoopdatum door de fabrikant beschikbaar worden gesteld.  

• Opslagapparaten 
• Scaneenheden 

• Printkoppen (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 
• Lasereenheden (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 

• Fusereenheden (indien niet beschouwd als verbruiksartikel)  
• Drumeenheden (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 
• Overdrachtsriemen/-sets (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 

• Onderhoudssets (indien niet beschouwd als verbruiksartikel) 
• Onderdelen voor papierinvoer 

• Densiteitssensoren 
• Printplaten voor voeding en bediening 

• Bevestigingsonderdelen van cartridges/recipiënten 
• Externe stroomvoorzieningen 
• Scharnieren.  

De fabrikant, importeur of bevoegde vertegenwoordigers moeten garanderen 
dat de bovengenoemde reserveonderdelen binnen 15 werkdagen na ontvangst 
van het verzoek worden geleverd. 
Verificatie:  
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de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt bevestigd dat de 
reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn gedurende de in de criteria vermelde 
termijnen. 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

Toelichting: TS8 (a) Beschikbaarheid van reserveonderdelen 
Reserveonderdelen zijn alle componenten of samenstellen die defect kunnen raken en/of naar verwachting binnen de levensduur van het product zullen moeten 
worden vervangen. Andere onderdelen die normaliter een langere levensduur hebben dan de gebruikelijke levensduur van het product, zijn geen 
reserveonderdelen. 

TS8 (b) Ontwerp voor demontage en reparatie 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria)  
Grafische apparatuur moet worden ontworpen om demontage en reparatie te vergemakkelijken. Er moet worden voldaan aan de volgende vereisten:  

• Onderdelen van de behuizing, het chassis, elektrische/elektronische eenheden en cartridges/recipiënten moeten kunnen worden gescheiden of gekoppeld 
met behulp van scheidingshulpmiddelen[1]. 

• Elektrische/elektronische eenheden en componenten als accu's en condensatoren waarvan de bestanddelen mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten, evenals 
fluorescentielampen die kwik bevatten, moeten gemakkelijk kunnen worden gevonden en verwijderd. 

• De behuizing, het chassis en de elektrische/elektronische eenheden moeten kunnen worden gedemonteerd met gereedschap uit de categorieën A, B en C 
van de EN 45554:2020-norm[2]. 

• De schroefverbindingen om onderdelen van de behuizing, het chassis en elektrische/elektronische eenheden vast te zetten, moeten kunnen worden 
aangedraaid met drie of minder verschillende gereedschappen. 

• Voor de behuizing en het chassis zijn alleen herbruikbare bevestigingsmiddelen toegestaan[3]. 

• Eén persoon moet de gehele eenheid kunnen demonteren (er hoeft bijv. niet meer dan één klikverbindingsstuk tegelijk te worden losgemaakt). 

• De onderdelen van de behuizing mogen geen elektronische samenstellen bevatten. 

• De fabrikant heeft een voorbeelddemontage uitgevoerd waarin hij verwijst naar de bovengenoemde ontwerpkenmerken en heeft hiervan een opname 
gemaakt, met extra aandacht voor de zwakke punten. 
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• In de servicehandleiding moet worden vermeld hoe de onderdelen moeten worden vervangen. De handleiding moet een explosietekening van het apparaat 
bevatten, met vermelding van de onderdelen die kunnen worden bereikt en vervangen en de gereedschappen die hiervoor nodig zijn. De servicehandleiding 
moet door iedereen gratis online kunnen worden geraadpleegd. 

Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring van conformiteit met de eerder genoemde vereisten overleggen, evenals een reparatiehandleiding (fysiek document of een 
koppeling naar een onlinelocatie waar het document kan worden geraadpleegd). Deze handleiding moet een explosietekening van het product bevatten, met 
vermelding van de onderdelen die kunnen worden bereikt en vervangen en het gereedschap dat daarvoor nodig is. 
De reparatie-informatie moet worden verstrekt overeenkomstig EN 45559 (methodes voor het verstrekken van informatie over elementen van de 
materiaalefficiëntie van energiegerelateerde producten). Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, 
wordt conform geacht. 

Toelichtingen: TS8 (b) Ontwerp voor demontage en reparatie 
[1]: met de term ‘scheidingshulpmiddelen’ wordt bijvoorbeeld verwezen naar voorbewerkte breekpunten. 
[2]: gereedschappen uit de categorieën A, B en C, als gedefinieerd in ‘Tabel A.2 - Classificatie van processen op basis van de benodigde gereedschappen’. 
Dit betekent dat alle gereedschappen behalve bedrijfseigen gereedschappen zijn toegestaan. Bedrijfseigen gereedschappen zijn gereedschappen die niet 
beschikbaar zijn voor aanschaf door het algemene publiek of waarop patenten rusten waarvoor op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden 
geen licentie kan worden verkregen.  
[3]: een oorspronkelijk bevestigingssysteem dat volledig kan worden hergebruikt, of elementen van het bevestigingssysteem die niet kunnen worden hergebruikt, 
maar worden geleverd met het nieuwe onderdeel voor een reparatie-, revisie- of upgrade-proces. 

TS8 (c) Ontworpen voor recycling 
Grafische apparatuur moet worden ontworpen met de volgende 
ontwerpelementen die recycling vergemakkelijken: 

• kunststof onderdelen die meer dan 25 g wegen en een plat oppervlak 
hebben van ten minste 200 mm2, moeten worden geleverd met een 
duurzame markering op het materiaal conform de ISO 11469-norm (met 
inachtneming van ISO 1043) of een gelijkwaardige norm; 

• in onderdelen van de behuizing en cartridges/recipiënten mogen op 
kunststof onderdelen geen galvanische coatings worden gebruikt. 

Verificatie:  

Grafische apparatuur moet worden ontworpen met de volgende 
ontwerpelementen die recycling vergemakkelijken: 

• kunststof onderdelen die meer dan 25 g wegen en een plat oppervlak 
hebben van ten minste 200 mm2, moeten worden geleverd met een 
duurzame markering op het materiaal conform de ISO 11469-norm (met 
inachtneming van ISO 1043) of een gelijkwaardige norm; 

• in onderdelen van de behuizing en cartridges/recipiënten mogen geen 
galvanische coatings worden gebruikt; 

• bij tests overeenkomstig ISO 180 of een gelijkwaardige norm mag de 
aanwezigheid van verf en (niet-galvanische) coatings in onderdelen van de 
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de inschrijver moet documentatie overleggen die aantoont dat is voldaan aan 
alle vereisten met betrekking tot recyclevriendelijk ontwerp. Apparatuur met 
een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde 
vereisten, wordt conform geacht. 

behuizing geen aanzienlijke effecten hebben op de bestendigheid van het 
kunststofrecyclaat dat van deze onderdelen wordt gemaakt door recycling.  

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt aangetoond dat is 
voldaan aan alle vereisten voor recyclevriendelijk ontwerp.  
Voor de verfvereisten moet een rapport worden overlegd van een geldige 
mechanische/fysieke test die is uitgevoerd overeenkomstig ISO 180 of een 
gelijkwaardige norm. Ook testrapporten van derden die zijn verkregen van 
bedrijven die kunststof recyclen, fabrikanten van hars, of die zijn opgesteld 
naar aanleiding van onafhankelijke proeftests, worden aanvaard.  
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

Toelichtingen: TS8 (b) Ontworpen voor demontage en reparatie 
Voor de toepassing van dit criterium worden ‘aanzienlijke effecten’ 
gedefinieerd als een reductie van > 25% in de Izod-kerfslagproef van 
gerecycleerd hars, gemeten volgens ISO 180. 

TS9 Emissie van stoffen 
Grafische apparatuur moet (bij tests met de OEM-cartridge) aan de volgende 
vereisten voor stofemissiewaarden voldoen bij metingen volgens de 
testprocedure, toegelicht in Blue Angel-specificatie RAL-UZ 205: 
 

Toegestane testwaarden voor emissies als bepaald 
overeenkomstig bijlage S-M[1] voor elektrofotografische 
apparaten 

(Alle waarden in mg/u)  
Monochroom 
printen  Printen in kleur  

Grafische apparatuur moet (bij tests met de OEM-cartridge) aan de volgende 
vereisten voor stofemissiewaarden voldoen bij metingen volgens de 
testprocedure, toegelicht in Blue Angel-specificatie RAL-UZ 205: 
 

Toegestane testwaarden voor emissies als bepaald overeenkomstig 
bijlage S-M[1] voor elektrofotografische apparaten 

 (Alle waarden in mg/u, 
behalve voor deeltjesemissies)  

Monochroom 
printen  Printen in kleur  

Voorafgaand 
aan gebruik  TVOC[2]  

1 
(desktopapparaten) 
2 (op de vloer 
gemonteerde 

1 
(desktopapparaten) 
2 (op de vloer 
gemonteerde 
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Voorafgaand 
aan gebruik  TVOC[2]  

1 
(desktopapparaten)  
2 (op de vloer 
gemonteerde 
apparaten met een 
volume van > 
250 l)  

1 
(desktopapparaten) 
2 (op de vloer 
gemonteerde 
apparaten met een 
volume van > 
250 l)  

Tijdens het 
printen (= 
voorafgaand 
aan gebruik 
+ tijdens 
printen)   

TVOC[2]  10,0 18,0 

Benzeen  < 0,05 < 0,05 

Styreen  1,0 1,8 

Ozon  1,5 3,0 

Stof  4,0 4,0 

 
Printers van groot formaat (large format printers, LFP), professionele 
grafische apparaten en scanners worden uitgesloten van het toepassingsgebied 
Verificatie:  
de inschrijver moet testresultaten overleggen waarin voor elk van de vermelde 
stoffen de emissiewaarden tijdens het printen worden aangegeven, evenals 
gedetailleerde informatie over de testprocedure die is gebruikt om de 
emissiewaarden te meten. Testrapporten voor apparaten met een identieke 
constructie worden ook aanvaard. De definitie van ‘identieke constructie’ is 
gelijk aan de definitie die wordt vermeld in Blue Angel RAL-UZ 205 bijlage 
B-M bij de elementaire gunningscriteria. 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht.  

apparaten met een 
volume van > 
250 l)  

apparaten met een 
volume van > 
250 l)  

Tijdens het 
printen (= 
voorafgaand 
aan gebruik + 
tijdens 
printen)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Benzeen  < 0,05 < 0,05 

Styreen  1,0 1,8 

Niet-
geïdentificeerde 
enkelvoudige 
stoffen VOS  0,9 0,9 

Ozon  1,5 3,0 

Stof  4,0 4,0 

Tijdens het 
printen  

PER10 PW 
[deeltjes/10 
min]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Toegestane testwaarden voor emissies, bepaald overeenkomstig bijlage 
S-M[1] voor inkjetapparaten 

 (Alle waarden in mg/u)  
Monochroom 
printen  Printen in kleur  

Voorafgaand 
aan gebruik  TVOC[2]  

1 
(desktopapparaten) 
2 (op de vloer 
gemonteerde 
apparaten met een 
volume van > 
250 l)  

1 
(desktopapparaten) 
2 (op de vloer 
gemonteerde 
apparaten met een 
volume van > 
250 l)  
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Tijdens het 
printen (= 
voorafgaand 
aan gebruik + 
tijdens 
printen) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benzeen < 0,05 < 0,05 

Styreen 1 1,8 

Niet-
geïdentificeerde 
enkelvoudige 
stoffen VOS 0,9 0,9 

 
Printers van groot formaat (large format printers, LFP), professionele grafische 
apparaten en scanners worden uitgesloten van het toepassingsgebied. 
Verificatie:  
de inschrijver moet testresultaten overleggen waarin voor elk van de vermelde 
stoffen de emissiewaarden tijdens het printen worden aangegeven, evenals 
gedetailleerde informatie over de testprocedure die is gebruikt om de 
emissiewaarden te meten. Testrapporten voor producten met een identieke 
constructie worden ook aanvaard. De definitie van ‘identieke constructie’ is 
gelijk aan de definitie die wordt vermeld in Blue Angel RAL-UZ 205 bijlage 
B-M bij de elementaire gunningscriteria.  
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

Toelichtingen: TS9 Emissie van stoffen 
[1] Bijlage S-M van Blue Angel-specificatie RAL-UZ 205 (editie van januari 2017 (Printers en multifunctionele apparaten)) 
[2] De lijst met vluchtige organische stoffen die moeten worden gebruikt bij metingen van de emissies van grafische apparatuur met een printfunctie moet 
worden vastgesteld overeenkomstig Blue Angel-specificatie RAL-UZ 205 (editie van januari 2017) - (bijlage S-M - para. 4.5 Vluchtige organische stoffen). 

TS10 Geluidsemissies 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
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Het A-gewogen geluidsvermogensniveau A moet worden gemeten overeenkomstig ISO 7779. Apparaten die in kleur kunnen printen, moeten zowel in 
monochrome (A,M) als kleurenmodus (A,F) worden getest. 

• Geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd zonder optionele randapparatuur. 
• Voor de testactiviteiten moet papier van A4-formaat met een gewicht van 60 g/m² tot 80 g/m² worden gebruikt. 
• Het Adobe Reader-bestand van vier pagina's uit het testpakket van Office moet overeenkomstig B.1 van ISO/IEC 24734 dienen als testpatroon. 
• Er mogen alleen metingen worden uitgevoerd bij enkelzijdige printopdrachten. 
• De geluidsmeting mag alleen worden uitgevoerd bij herhaalde operationele printcycli. Het tijdsinterval van de metingen moet ten minste drie volledige 

uitvoerreeksen van het testpatroon van vier pagina's (12 pagina's) omvatten. Het interval moet beginnen na de voorbereiding van het printproces. 
Van elk model moeten ten minste drie apparaten worden getest. Het opgegeven A-gewogen geluidsvermogensniveau Ad moet worden gemeten overeenkomstig 
de procedures van ISO 9296:1988. Het moet worden opgegeven in decibel (dB), met één decimaal. Als de meting van de geluidsemissies alleen kan worden 
uitgevoerd met één apparaat, mag ter vervanging alleen de volgende formule worden gebruikt om het opgegeven A-gewogen geluidsvermogensniveau Ad te 
bepalen. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = A-gewogen geluidsvermogensniveau van één apparaat, in dB met één decimaal) 
Het (de) A-gewogen geluidsvermogensniveau(s) van de monochrome modus Ad,mo (en de volledige kleurenmodus A,co, indien van toepassing) mag (mogen) 
de limiet niet overschrijden. De limiet A,lim moet worden bepaald aan de hand van de paginadoorvoer van de monochrome modus sM en, indien van toepassing, 
de kleurenmodus sF, met één decimaal en volgens de volgende formule: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
De waarden van het opgegeven A-gewogen geluidsvermogensniveau Ad in dB met één decimaal en de paginadoorvoer / in ipm moeten in de informatie en op 
het gegevensblad worden vermeld onder ‘Milieu- en gezondheidsgerelateerde verklaringen’. Voor apparaten die in kleur kunnen printen, moeten de A-gewogen 
geluidsvermogensniveaus Ad,M en Ad,F en de overeenkomstige paginadoorvoer M en F zowel voor de monochrome als voor de kleurenmodus worden 
aangegeven. 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen, bijvoorbeeld een testrapport, waarin de geluidsemissiewaarden tijdens het printen worden vermeld, gemeten in 
overeenstemming met de gecombineerde vereisten van ECMA-74 en ECMA-109. De testlaboratoria moeten overeenkomstig zowel ISO/IEC 17025 als ISO 
7779 of een gelijkwaardige norm zijn geaccrediteerd voor metingen van geluidsemissies. In de documentatie moet ook worden aangegeven of is voldaan aan 
het criterium met betrekking tot het A-gewogen geluidsvermogensniveau.    
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 
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TS11 Zeer zorgwekkende stoffen 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Stoffen op de kandidatenlijst van REACH mogen niet opzettelijk als component worden toegevoegd aan de kunststoffen in behuizingen en onderdelen van 
behuizingen. 
Deze vereisten gelden ook voor gerecycled materiaal. 
Het product moet gegarandeerd conform zijn met de laatste versie van de lijst met zeer zorgwekkende stoffen die één jaar voor de productiedatum beschikbaar 
was. 
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring van conformiteit met dit criterium overleggen. 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

TS12 Gehalte gevaarlijke stoffen 
 • Gehalogeneerde polymeren en gehalogeneerde organische verbindingen 

mogen niet worden gebruikt als vlamvertragers. 
Van deze vereiste zijn uitgesloten: 

- gefluoreerde biologische additieven (bijvoorbeeld als antidrupmiddel) die 
worden gebruikt om de fysische kenmerken van kunststoffen te verbeteren, 
mits ze de waarde van 0,5% w/w niet overschrijden; 

- gefluoreerde polymeren, zoals PTFE; 
- onderdelen van kunststof met een massa van 25 gram of minder. Deze 

mogen echter geen PBB's (polybroombifenylen), PBDE's 
(polybroomdifenylethers) of gechloreerde paraffine bevatten. (Deze 
vrijstelling geldt niet voor toetsen op het bedieningspaneel.); 

- bijzondere kunststof onderdelen die zich in de nabijheid van de 
verwarmingselementen en fusereenheid bevinden. Deze onderdelen mogen 
echter geen PBB's, PBDE's of gechloreerde paraffine bevatten. 

• Stoffen die ten minste een van de kenmerken uit de volgende tabel 
vertonen, mogen niet opzettelijk als component worden toegevoegd aan de 
kunststoffen: 

Voorwaarden voor de uitsluiting van bepaalde stoffen van de materialen 
voor behuizingen en voor onderdelen van behuizingen. 
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Gevarenklasse  Gevarencategorie  CLP-
verordening 
(EG) nr. 
1272/2008  

Carcinogeniteit  Carc. 1A, 1B  H350 Kan 
kanker 
veroorzaken   

Carcinogeniteit  Carc. 1A, 1B  H350i Kan 
kanker 
veroorzaken 
bij inademing  

Mutageniteit 
kiemcellen  

Muta. 1A, 1B  H340 Kan 
genetische 
schade 
veroorzaken  

Reproductieve 
toxiciteit  

Repr. 1A, 1B  H360 Kan de 
vruchtbaarheid 
of het 
ongeboren 
kind schaden 

 
Deze vereisten gelden ook voor gerecycled materiaal. 

• Het ondersteunende materiaal van printplaten mag geen PBB's 
(polybroombifenylen), PBDE's (polybroomdifenylethers) of gechloreerde 
paraffine bevatten. 

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt aangetoond dat is 
voldaan aan de vereiste. Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur 
die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 
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TS13 Controle over firmware-updates 
 Geen enkele firmware-update mag het gebruik van hergebruikte/gereviseerde 

verbruiksartikelen belemmeren.  
De grafische apparatuur moet een functie hebben waarmee firmware-updates 
kunnen worden teruggezet naar eerder geïnstalleerde versies. Deze functie kan 
zowel worden aangeboden via een met het netwerk verbonden computer als in 
het grafische apparaat zelf. In de technische documentatie moet in detail 
worden uitgelegd hoe firmware-updates kunnen worden teruggezet. Als de 
vorige versie van de firmware van bij de vrijgave vrij beschikbaar is gesteld op 
het internet en de gebruikers duidelijke instructies hebben ontvangen over waar 
ze deze kunnen vinden, dan wordt voldaan aan het criterium. 
In het tegengestelde geval, dus als een software-update het gebruik van 
hergebruikte/gereviseerde verbruiksartikelen belet, moet de inschrijver zich 
ertoe verbinden dat hij voor een oplossing zal zorgen die het verdere gebruik 
van de hergebruikte/gereviseerde verbruiksartikelen mogelijk maakt. 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waaruit blijkt dat is voldaan aan 
de vereiste. Deze documentatie kan bestaan uit een verklaring van de fabrikant 
of andere documentatie die de noodzakelijke informatie bevat. 

TS14 Garantie  TS14 Garantie- en serviceovereenkomsten 

(Dit criterium is niet van toepassing op contracten met een 
onderhoudsclausule) 
Zonder hiervoor aanvullende kosten in rekening te brengen, moet de 
inschrijver minstens een garantie van twee jaar verschaffen, die ingaat op het 
moment van levering van het product. De garantie moet reparatie of 
vervanging dekken. 
De garantie moet waarborgen dat de producten zonder extra kosten voldoen 
aan de in het contract vermelde specificaties.  
De garantie mag niet komen te vervallen als in de grafische apparatuur gebruik 
wordt gemaakt van hergebruikte/gereviseerde verbruiksartikelen, tenzij kan 

(Dit criterium is niet van toepassing op contracten met een 
onderhoudsclausule) 
De inschrijver moet minstens een garantie van drie jaar verschaffen, zonder 
extra kosten, die ingaat op het moment van levering van het product. Deze 
garantie moet reparatie of vervanging dekken en een serviceovereenkomst 
bevatten met opties voor ophalen en terugbrengen of voor reparatie ter plekke. 
De garantie moet waarborgen dat de producten zonder extra kosten voldoen 
aan de in het contract vermelde specificaties.  
De garantie mag niet komen te vervallen als in de grafische apparatuur gebruik 
wordt gemaakt van hergebruikte/gereviseerde verbruiksartikelen, tenzij kan 
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worden aangetoond dat een slechte werking of schade rechtstreeks is 
veroorzaakt door het gebruik van een hergebruikt/gereviseerd 
verbruiksartikel. 
 Verificatie:  
de inschrijver moet een exemplaar van de garantie- en van de 
serviceovereenkomst overleggen. De inschrijver moet verklaren dat hij op 
eigen kosten de conformiteit van de goederen met de in het contract vermelde 
specificaties zal waarborgen. 

worden aangetoond dat een slechte werking of schade rechtstreeks is 
veroorzaakt door het gebruik van een hergebruikt/gereviseerd verbruiksartikel. 
Verificatie:  
de inschrijver moet een exemplaar van de garantie- en van de 
serviceovereenkomst overleggen. De inschrijver moet verklaren dat hij op 
eigen kosten de conformiteit van de goederen met de in het contract vermelde 
specificaties zal waarborgen. 

TS15 (a) Levering van kopieer- en grafisch papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de EU 
(als de levering van kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt van het 
leveringscontract van de grafische apparatuur) 
Kopieer- en grafisch papier dat door de inschrijver wordt aangeboden in het 
kader van de levering van grafische apparatuur, moet voldoen aan de 
technische kernspecificaties van de EU-criteria voor groene 
overheidsopdrachten voor kopieer- en grafisch papier3. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit blijkt 
dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven gespecificeerde criteria. 

(als de levering van kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt van het 
leveringscontract van de grafische apparatuur) 
 Kopieer- en grafisch papier dat door de inschrijver wordt aangeboden in het 
kader van de levering van grafische apparatuur, moet voldoen aan de 
uitgebreide technische specificaties van de EU-criteria voor groene 
overheidsopdrachten voor kopieer- en grafisch papier3. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit blijkt dat 
de te leveren producten voldoen aan de hierboven gespecificeerde criteria. 

 
3 Beschikbaar op: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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TS15 (b) Levering van papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de EU 
(indien de levering van verbruiksartikelen voor grafische apparatuur deel 
uitmaakt van het leveringscontract voor de grafische apparatuur) 
Verbruiksartikelen die door de inschrijver worden aangeboden in het kader 
van de levering van grafische apparatuur, moeten voldoen aan de technische 
kernspecificaties die zijn opgenomen in de GPP-criteria van de EU, categorie 
2: verbruiksartikelen voor grafische apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit blijkt 
dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven gespecificeerde criteria. 

(indien de levering van verbruiksartikelen voor grafische apparatuur deel 
uitmaakt van het leveringscontract voor de grafische apparatuur) 
Verbruiksartikelen die door de inschrijver worden aangeboden als onderdeel 
van de levering van grafische apparatuur, moeten voldoen aan de uitgebreide 
technische specificaties die zijn opgenomen in de GPP-criteria van de EU, 
categorie 2: verbruiksartikelen voor grafische apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit blijkt dat 
de te leveren producten voldoen aan de hierboven gespecificeerde criteria. 

 

5.4 Gunningscriteria 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

AC1 De energie-efficiëntie van grafische apparatuur is beter dan TS1 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(Van toepassing op grafische apparatuur waarvoor de Energy Star-vereisten met betrekking tot energie-efficiëntie gelden) 
Als de grafische apparatuur energie-efficiënter is dan de TEC_MAX-waarde die wordt vermeld in de ENERGY STAR TEC-specificatie, worden punten 
toegekend. De punten moeten worden berekend door de TEC-waarde te vergelijken met het maximale standaardenergieverbruik (TEC_MAX) dat wordt 
toegestaan in het kader van de in TS1 gespecificeerde versie(s) van ENERGY STAR. 
Er kan een maximum van x punten [nog te bepalen] worden toegekend. De punten moeten worden toegekend op basis van de verbetering in energie-efficiëntie 
ten opzichte van de TEC_MAX-waarde: 
- meer dan 80% lager: x punten 
- 60-79% lager: 0,8 x punten 
- 40-59% lager: 0,6 x punten 
- 20-39% lager: 0,4 x punten 
- 10-19% lager: 0,2 x punten 
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Verificatie:  
de inschrijver moet rapporten overleggen van tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig de testmethoden die worden vermeld in de in TS1 gespecificeerde 
versie(s) van ENERGY STAR. De inschrijver moet gedetailleerde informatie verschaffen over de gemeten TEC-waarde en de TEC_MAX-waarde voor elk 
toepasselijk product en over de berekening van de verbetering in energie-efficiëntie. Deze informatie moet worden overlegd bij de gunning van het contract of 
eerder, als daarom wordt verzocht.   

AC2 Lange garanties 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Optie 1:  AC2(a) Langere garanties  
Er zullen punten worden toegekend voor elk extra jaar garantie dat wordt aangeboden boven de technische minimumspecificatie. Er kan een maximum van x 
punten [nog te bepalen] worden toegekend.  
- +4 jaar of meer: x punten 
- +3 jaar: 0,75 x punten 
- +2 jaar: 0,5 x punten 
- +1 jaar: 0,25 x punten 
Verificatie: 
de inschrijver moet een exemplaar van de garantie overleggen.  

Optie 2: AC2(b) De langste garantie  
Er worden punten toegekend aan de inschrijver die van alle inschrijvers de langste garantie biedt. Er kan een maximum van x punten [nog te bepalen] worden 
toegekend. 
Verificatie: 
de inschrijver moet een exemplaar van de garantie overleggen.  

AC3 Afdanking 
AC3 Terugnamesysteem voor grafische apparatuur  
(Dit criterium moet worden toegepast in combinatie met clausule CPC2 over 
contractuele prestatie-eisen) 

AC3 Beheer van afgedankte grafische apparatuur 
(Dit criterium moet worden toegepast in combinatie met clausule CPC2 over 
contractuele prestatie-eisen) 
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Er moeten punten worden toegekend aan inschrijvers die de aanbestedende 
dienst kosteloos een terugnamesysteem aanbieden voor gebruikte grafische 
apparatuur dat erop is gericht deze apparatuur beschikbaar te maken voor 
hergebruik van het hele apparaat of onderdelen ervan of voor 
materiaalrecycling, waarbij de voorkeur uitgaat naar hergebruik.  
De inschrijver kan zelf of via een geschikte externe organisatie aan deze 
verplichtingen voldoen. 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt vermeld dat er een 
kosteloos terugnamesysteem ter beschikking wordt gesteld. Apparatuur met 
een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde 
vereisten, wordt conform geacht. 

Er moeten punten worden toegekend aan een inschrijver die de aanbestedende 
dienst kosteloos een dienst voor hergebruik en recycling van het hele product 
aanbiedt en/of de selectieve behandeling van componenten garandeert 
overeenkomstig bijlage VII bij de AEEA-richtlijn voor afgedankte apparatuur.   
De dienstverlening moet de volgende activiteiten omvatten: 
- inzameling; 
- vertrouwelijke verwerking en beveiligde gegevensverwijdering (tenzij dit 
intern wordt uitgevoerd);  
- functioneel testen, onderhouden, repareren en upgraden om producten voor 
te bereiden op hergebruik[1];  
- de remarketing van producten voor hergebruik; 
- demontage voor hergebruik, recycling en/of verwijdering van componenten. 
Bij het leveren van de dienst moet worden meegedeeld welk deel van de 
apparatuur is voorbereid op hergebruik of hiervoor opnieuw op de markt is 
gebracht en welk deel van de apparatuur is voorbereid voor recycling.  
De voorbereidende handelingen voor hergebruik, recycling en verwijdering 
moeten worden verricht met volledige naleving van de eisen in artikel 8 en 
bijlagen VII [2] en VIII van de (herziene) AEEA-richtlijn 2012/19/EU en met 
verwijzing naar de lijst met componenten voor selectieve behandeling [zie 
bijbehorende toelichting]. 
De inschrijver kan zelf of via een geschikte externe organisatie aan deze 
verplichtingen voldoen. 
Als de dienst wordt verleend buiten de EU, op een locatie waar de AEEA-
richtlijn niet geldt, vindt de verwerking van de afgedankte componenten plaats 
onder omstandigheden die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van deze 
richtlijn [3].  
Verificatie:  
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de inschrijver verstrekt gedetailleerde informatie over de regelingen voor 
inzameling, gegevensbeveiliging, voorbereiding voor hergebruik, remarketing 
voor hergebruik en recycling/verwijdering.  Zo moet hij onder meer een geldig 
bewijs van conformiteit verstrekken voor de AEEA-verwerkingsfaciliteiten 
die tijdens de looptijd van het contract zullen worden ingezet (indien van 
toepassing). 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 
Op het moment van schrijven wordt geacht dat de volgende 
nalevingsregelingen voldoen aan deze vereisten: WEEELABEX:2011-vereiste 
inzake ‘behandeling van AEEA’; ‘Responsible Recycling’ (R2:2013)-norm 
voor elektronicarecyclers; eStewards-norm 2.0 voor Responsible Recycling 
and Reuse of Electronic Equipment; Australische/Nieuw-Zeelandse norm 
AS/NZS 5377:2013 inzake ‘Collection, storage, transport and treatment of 
end-of-life electrical and electronic equipment’ 

 Toelichting: AC3 Beheer van afgedankte grafische apparatuur 
[1] Een aantal lidstaten heeft normen en/of regelingen uitgewerkt waarnaar 
overheidsdiensten kunnen verwijzen om meer details te verstrekken over hoe 
de apparatuur geschikt kan worden gemaakt voor hergebruik en doorverkoop.   
[2] Componenten die selectieve behandeling vereisen in overeenstemming met 
bijlage VII van de AEEA-richtlijn: 

• componenten die kwik bevatten, 
• accu's, 
• printplaten groter dan 10 cm2, 
• broomhoudende vlamvertragers die plastic bevatten, 
• chloorfluorkoolstoffen (CFC), chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFC) of 

fluorkoolwaterstoffen (HFC), koolwaterstoffen (HC), 
• externe elektrische kabels, 
• condensatoren die polychloorbifenyl (PCB) bevatten, 
• componenten die vuurvaste keramische vezels bevatten, 
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• elektrolietcondensatoren die zorgwekkende stoffen bevatten, 
• apparatuur die ozonafbrekende gassen bevat of gassen die een 

aardopwarmingspotentieel (GWP) van meer dan 15 hebben, 
• ozonafbrekende gassen moeten worden behandeld in overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 1005/2009. 
 
[3] Bij het opstellen van dit werkdocument van de diensten van de Commissie 
was de Commissie van plan om een gedelegeerde handeling aan te nemen met 
de criteria voor de beoordeling van gelijkwaardige omstandigheden. 

 
AC4 Levering van gereviseerde cartridges/recipiënten 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(als de levering van cartridges en recipiënten deel uitmaakt van het leveringscontract van de grafische apparatuur) 
Er moeten punten worden toegekend aan de inschrijver die zich ertoe verbindt het hoogste percentage (grootste aandeel) gereviseerde cartridges/recipiënten te 
verschaffen dat voldoet aande technische kernspecificaties die zijn opgenomen in de GPP-criteria van de EU, categorie 2: verbruiksartikelen voor grafische 
apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven gespecificeerde criteria. 

 
5.5 Contractuele prestatie-eisen  
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CPC2 Rapportage over hergebruik-/recycling van grafische apparatuur   
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Dit criterium moet worden toegepast in combinatie met gunningscriterium 3. 
De contractant moet gegevens verstrekken over de afdanking van gebruikte grafische apparatuur. 
In deze gegevens moet met name worden ingegaan op de volgende aspecten: 
- het aantal apparaten dat is teruggenomen van de aanbestedende dienst, 
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- waar nodig het aantal apparaten/onderdelen dat is afgevoerd voor hergebruik, 
- waar nodig het aantal apparaten/onderdelen dat is afgevoerd voor materiaalrecycling.  

CPC3 Rapportage over geleverde verbruiksartikelen 
(als de levering van cartridges of kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt 
van het leveringscontract van de grafische apparatuur) 
Waar nodig moet de contractant informatie verstrekken over de levering van 
de verbruiksmaterialen, gespecificeerd in de TS “Levering van 
verbruiksmaterialen”. Het gaat hier om: 
- kopieer- en grafisch papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de EU (TS15 
(a)), 
- verbruiksartikelen die voldoen aan de GPP-criteria van de EU (TS15 (b)), 
- gereviseerde cartridges en recipiënten (AC5). 

(als de levering van cartridges of kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt 
van het leveringscontract van de grafische apparatuur) 
Waar nodig moet de contractant informatie verstrekken over de levering van 
de verbruiksmaterialen, gespecificeerd in de TS “Levering van 
verbruiksmaterialen”. Het gaat hier om: 
- kopieer- en grafisch papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de EU (TS15 
(a)), 
- verbruiksartikelen die voldoen aan de GPP-criteria van de EU (TS15(b)), 
- gereviseerde cartridges en recipiënten (AC5), 
- het aantal pagina's dat is afgedrukt met gereviseerde cartridges/recipiënten 
die voldoen aan de GPP-criteria van de EU, categorie 2. 
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6 GPP-CRITERIA VAN DE EU VOOR DE AANKOOP VAN VERBRUIKSARTIKELEN (CARTRIDGES EN RECIPIËNTEN) 
 
6.1 Thema 

Thema 

Aankoop van verbruiksartikelen (cartridges en recipiënten) met lage milieueffecten tijdens de levenscyclus 
 

6.2 Technische specificaties 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS16 Paginarendement cartridges/recipiënten 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Voor alle cartridges/recipiënten die worden geleverd voor gebruik in de desbetreffende grafische apparatuur moet het verwachte 
paginarendement worden opgegeven.  
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie verstrekken met informatie over het paginarendement en de aanverwante testprocedures die worden gebruikt 
om deze waarden af te leiden. De metingen van het paginarendement voor inkjet- en tonerverbruiksartikelen moeten worden uitgevoerd 
overeenkomstig de laatste versie van de volgende normen: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2,  
of aan de hand van andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetprocedures die rekening houden met de algemeen erkende stand 
van de techniek.  
Deze documentatie kan bestaan uit een verklaring van de fabrikant of andersoortige documentatie die de noodzakelijke informatie bevat. 
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 
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Toelichting: TS16 Paginarendement cartridges/recipiënten 
Paginarendement:  gemeten aantal afbeeldingen dat kan worden geproduceerd door de cartridge/recipiënt. 

TS17 Hulpbronnenefficiëntie van de massa verbruiksartikelen 
 De hulpbronnenefficiëntie van de massa verbruiksartikelen [het 

gemeten aantal afbeeldingen dat kan worden geproduceerd door een 
verbruiksartikel per gram verbruiksmateriaal], berekend aan de hand 
van vergelijking (1), mag niet lager zijn dan de in de tabel hieronder 
aangegeven drempel:  
 

Soort 
verbruiksartikel 

Minimale hulpbronnenefficiëntie van 
de massa verbruiksartikelen 

Tonercartridge of 
recipiënt en drum 

(2 × [10 × tanh (0,1 + 0,0003 × (Cmassa-
10))-0,5]+1) 

Inktcartridge of 
recipiënt 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (Cmassa-
8))-1]+2) 

Tanh = hyperbolische tangens 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

Waarbij:  

• paginarendement verwijst naar het gemeten aantal afbeeldingen 
dat kan worden geproduceerd door het verbruiksartikel, 

• massa verbruiksartikel (Cmassa) de massa (g) is van elke cartridge 
of recipiënt (plus drumeenheid, indien van toepassing), gemeten bij 
installatie (d.w.z. vol met inkt of toner).  

Verificatie:  
de inschrijver moet de resultaten verstrekken van de 
hulpbronnenefficiëntieberekening van de massa verbruiksartikelen, 
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vergezeld van documentatie met de volgende informatie: alle 
paginarendementen; de testprocedures, gebruikt om deze waarden af te 
leiden; en de massa van alle cartridges, recipiënten en drumeenheden, 
ontworpen voor gebruik in elk model van grafisch apparaat. Deze 
documentatie kan bestaan uit een verklaring van de fabrikant of 
andersoortige documentatie die de vereiste informatie bevat. 

TS18 Gehalte gevaarlijke stoffen in verbruiksartikelen 
 Kleurmiddelen als toners, inkt, vaste inkt en vergelijkbare middelen 

mogen als opzettelijk toegevoegd component geen stoffen bevatten die 
een van de kenmerken uit de tabel hieronder vertonen.  

Gevarenklasse  Gevarencategorie  CLP-verordening 
(EG) nr. 1272/2008  

Carcinogeniteit Carc. 1A, 1B H350 Kan kanker 
veroorzaken 

Carcinogeniteit Carc. 1A, 1B 
H350i Kan kanker 
veroorzaken bij 
inademing 

Carcinogeniteit Carc. 2 
H351 Verdacht van 
het veroorzaken van 
kanker 

Mutageniteit 
kiemcellen Muta. 1A, 1B 

H340 Kan 
genetische schade 
veroorzaken 

Mutageniteit 
kiemcellen Muta. 2 

H341 Verdacht van 
het veroorzaken van 
genetische schade 

Reproductieve 
toxiciteit Repr. 1A, 1B H360 Kan de 

vruchtbaarheid of 
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het ongeboren kind 
schaden 

Reproductieve 
toxiciteit Repr. 2 

H361 Kan de 
vruchtbaarheid of 
het ongeboren kind 
schaden 

 
Daarnaast mogen kleurmiddelen geen stoffen bevatten als opzettelijk 
toegevoegd component die op grond van bijlage 1 bij Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 de etikettering van het mengsel met H-
formuleringen vereisen of die voldoen aan de criteria voor de 
aanverwante classificatie. 
 

Specifieke 
doelorgaantoxiciteit 
(eenmalige 
blootstelling) 

STOT SE 1 H370 Veroorzaakt 
schade aan organen 

Specifieke 
doelorgaantoxiciteit 
(eenmalige 
blootstelling) 

STOT SE 2 H371 Kan schade aan 
organen veroorzaken 

Specifieke 
doelorgaantoxiciteit 
(herhaalde 
blootstelling) 

STOT RE 1 

H372 Veroorzaakt 
schade aan organen bij 
langdurige of herhaalde 
blootstelling 

Specifieke 
doelorgaantoxiciteit 

STOT RE 2 H373 Kan schade aan 
organen veroorzaken bij 
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(herhaalde 
blootstelling) 

langdurige of herhaalde 
blootstelling 

 
Verbruiksartikelen moeten ook voldoen aan de volgende vereisten met 
betrekking tot gevaarlijke materialen:  

• ze mogen geen concentratie van meer dan 0,1% (naar gewicht) 
aanvullende stoffen bevatten die op de kandidatenlijst van REACH 
staan; 

• toners en inkt mogen geen opzettelijk toegevoegde kwik-, cadmium-
, lood-, nikkel- of chroom-(VI)-verbindingen bevatten. Complexe 
nikkelverbindingen met een hoog moleculair gewicht die worden 
gebruikt als kleurmiddel zijn vrijgesteld; 

• toners en inkt mogen geen azokleurstoffen (kleurstoffen of 
pigmenten) bevatten die in bijlage XVII, appendix 8, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) vermelde 
kankerverwekkende aromatische amines kunnen afgeven; 

• aan toners of inkt mogen geen biociden worden toegevoegd  tenzij er 
een dossier van werkzame stoffen is ingediend voor 
conserveermiddelen voor producten tijdens opslag (producttype 6), 
zoals gedefinieerd in het kader van de verordening betreffende het op 
de markt aanbieden en het gebruik van biociden (Verordening (EU) 
528/2012). Als stoffen zijn geweigerd voor opname op de lijst van 
goedgekeurde stoffen voor producttype 6, mogen zij niet worden 
gebruikt; 

• fotogeleidende drums mogen geen opzettelijk toegevoegd selenium, 
lood, kwik of cadmium (of verbindingen daarvan) bevatten. 

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie, bijvoorbeeld 
veiligheidsinformatiebladen (VIB's), overleggen waaruit blijkt dat het 
aangeboden product (de aangeboden producten) aan de vereiste voldoet 
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(voldoen). Uit deze documentatie moet duidelijk blijken dat aan elk 
aspect van het criterium is voldaan. Bewijs van conformiteit kan 
bestaan uit testrapporten van derden of rapporten van de door de 
fabrikant zelf uitgevoerde tests, waaruit blijkt dat de artikelen geen in 
het criterium genoemde niet-toegestane stoffen bevatten.   
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

TS19 Ontworpen voor hergebruik/revisie 
Cartridges en recipiënten moeten zo worden ontworpen dat de 
mogelijkheden voor hergebruik/revisie niet worden beperkt. 
Voorbeelden van kenmerken waarvan wordt geacht dat ze de 
mogelijkheden voor revisie beperken of hergebruik ontmoedigen, zijn 
onder meer de volgende: 

• tekst op de cartridge, recipiënt of verpakking die aangeeft of 
impliceert dat het product niet is ontworpen om te worden 
gereviseerd. 

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin expliciet wordt 
vermeld dat cartridges of recipiënten niet zijn ontworpen om de 
mogelijkheden voor hergebruik/revisie te beperken.  
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan 
de gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

Cartridges en recipiënten moeten zo worden ontworpen dat de 
mogelijkheden voor hergebruik/revisie niet worden beperkt. 
Voorbeelden van kenmerken waarvan wordt geacht dat ze de 
mogelijkheden voor revisie beperken of hergebruik ontmoedigen, zijn 
onder meer: 

• cartridges of recipiënten waarvoor patenten of licentie-
overeenkomsten gelden die verklaringen bevatten waarmee wordt 
beoogd revisie te beperken, 

• tekst op de cartridge, recipiënt of verpakking die aangeeft of 
impliceert dat het product niet is ontworpen om te worden 
gereviseerd. 

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin expliciet wordt 
vermeld dat cartridges of recipiënten niet zijn ontworpen om de 
mogelijkheden voor hergebruik/revisie te beperken en waarin wordt 
aangeven hoe conformiteit met de twee voorbeelden wordt 
gewaarborgd.  
Apparatuur met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 
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TS20 Kwaliteit van verbruiksartikelen 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Alle cartridges of recipiënten moeten voldoen aan alle eisen van ten minste één breed aanvaarde kwaliteitsnorm voor cartridges/recipiënten.  
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt aangetoond dat cartridges of recipiënten voldoen aan ten minste één erkende 
kwaliteitsnorm, zoals de DIN 33870-1-reeks, DIN 33870-2-reeks, DIN 33871-1-reeks of het equivalent voor gereviseerde cartridges en 
recipiënten, en de DIN 33871-2-reeks of het equivalent voor nieuwe cartridges en recipiënten. Apparatuur met een toepasselijke Type I-
milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, wordt conform geacht. 

TS21 Terugnamesysteem voor cartridges en recipiënten en AEEA-registratie 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Dit criterium moet worden toegepast in combinatie met clausule CPC4 over prestatie-eisen. 
Aan de aanbestedende dienst moet kosteloos een terugnamesysteem voor gebruikte cartridges en recipiënten worden aangeboden dat erop is 
gericht cartridges en recipiënten of onderdelen ervan af te voeren voor hergebruik of materiaalrecycling.  
De inschrijver moet de aanbestedende dienst inzamelbakken verschaffen die geschikt zijn voor de inzameling van gebruikte cartridges en 
recipiënten. 
De inschrijver kan zelf of via een geschikte externe organisatie aan deze verplichtingen voldoen. 
Voorts moet bij cartridges waarvoor de AEEA-richtlijn geldt een bewijs van AEEA-registratie van de producent worden overlegd (indien van 
toepassing). 
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring overleggen waarin wordt aangeven dat er een kosteloos terugnamesysteem voor cartridges en recipiënten ter 
beschikking zal worden gesteld. Cartridges en recipiënten met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de gespecificeerde vereisten, 
worden conform geacht. Voorts moet de inschrijver voor cartridges waarvoor de AEEA-richtlijn geldt, bewijs verschaffen dat de producent is 
geregistreerd (bijv. een AEEA-registratienummer of -registratiecertificaat of een ander document waaruit blijkt dat de producent op dat moment 
geregistreerd staat).  

Toelichting: TS21 Terugnamesysteem voor cartridges en recipiënten en AEEA-registratie 
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Printercartridges die elektrische/elektronische onderdelen bevatten en elektrische stromen of elektromagnetische velden vereisen om naar 
behoren te kunnen werken, voldoen aan de definitie van EEA en vallen daarom binnen het toepassingsgebied van de AEEA-richtlijn. 

 
6.3 Gunningscriteria 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

AC5 Hulpbronnenefficiëntie van de massa verbruiksartikelen van elektrofotografische verbruiksartikelen 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Er moeten punten worden toegekend voor elektrofotografische verbruiksartikelen (cartridges, recipiënten en drumeenheden) die het 
materiaalgebruik per uitvoerpagina tot een minimum herleiden. Er kan een maximum van x punten [nog te bepalen] worden toegekend aan de 
inschrijver die voor alle elektrofotografische verbruiksartikelen voor elk model van grafisch apparaat de hoogste totale hulpbronnenefficiëntie 
van de massa verbruiksartikelen biedt. De hulpbronnenefficiëntie moet worden berekend met de vergelijking, vermeld onder TS17. De resultaten 
voor alle verbruiksartikelen moeten bij elkaar worden opgeteld om de eindwaarde te verkrijgen. Als er verschillende verbruiksartikelen worden 
aangeschaft, is de waarde het gemiddelde van de waarden van alle te leveren producten. 
Verificatie:  
de inschrijver moet de resultaten verstrekken van de hulpbronnenefficiëntieberekening van de massa verbruiksartikelen, vergezeld van 
documentatie waarin voor alle cartridges/recipiënten en alle afzonderlijke drumeenheden die in deze elektrofotografische grafische apparatuur 
worden gebruikt, het volgende wordt vermeld: 

• paginarendement, 
• massa van volle cartridges/recipiënten, 
• massa van afzonderlijke drumeenheden. 
Deze documentatie kan bestaan uit een verklaring van de fabrikant of andersoortig bewijsmateriaal dat de noodzakelijke informatie bevat. 

AC6 Bevordering van hergebruik/revisie 
Er kan een maximum van x punten [nog te bepalen] worden 
toegekend aan de inschrijver die verbruiksartikelen aanbiedt die aan 
de volgende vereiste voldoen: 

Er kan een maximum van x punten [nog te bepalen] worden toegekend 
aan de inschrijver die aan minstens een van de volgende technische 
kenmerken voldoet of minstens een van de volgende werkwijzen 
toepast:  
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• de verbruiksartikelen kunnen handmatig worden ontmanteld, zo 
nodig met behulp van algemeen beschikbaar gereedschap (bijv. 
gemakkelijk te verkrijgen schroefkoppen, tangen of pincetten), 
zodat versleten onderdelen kunnen worden vervangen of toner of 
inkt kan worden bijgevuld. 

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt toegelicht 
hoe aan deze vereiste is voldaan. 

• verbruiksartikelen zijn zo ontworpen dat hergebruik/revisie wordt 
vergemakkelijkt door technische kenmerken die revisie aanmoedigen, 
namelijk: 
 vermijden van een chip in het verbruiksartikel die de grafische 

functies bestuurt; 
of 
 alle geïnstalleerde chips hebben een functie die het mogelijk 

maakt het grafische apparaat volledig te resetten via de 
bedieningselementen op het apparaat of vanaf een met het 
netwerk verbonden computer, zonder dat hiervoor aanvullende 
producten nodig zijn. 

• OEM biedt niet-OEM organisaties de mogelijkheid tegen redelijke 
kosten de rechten te verkrijgen om een chip van een verbruiksartikel 
opnieuw te programmeren zodat de volledige functionaliteit van de 
grafische apparatuur wordt ondersteund. 

• Vanaf het moment dat een verbruiksartikel voor het eerst in de EU op 
de markt wordt gebracht, zijn vervangende chips, die de volledige 
functionaliteit van de grafische apparatuur ondersteunen, beschikbaar 
op de vrije markt. 

Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie verschaffen waarin wordt toegelicht 
welke technische aspecten van de hierboven genoemde praktijken zijn 
toegepast.  

AC7 Beheer van afgedankte cartridges 
 (Dit criterium moet worden toegepast in combinatie met clausule CPC4 

over contractuele prestatie-eisen) 
Er moeten punten worden toegekend aan een inschrijver die de 
aanbestedende dienst kosteloos een dienst aanbiedt voor 
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hergebruik/revisie en recycling van gebruikte cartridges die selectieve 
behandeling vereisen overeenkomstig bijlage VII bij de AEEA-richtlijn 
voor afgedankte producten.  
De dienstverlening moet de volgende activiteiten omvatten: 
- inzameling, 
- demontage voor hergebruik/revisie, recycling en/of verwijdering van 
componenten, 
De inschrijver moet de aanbestedende dienst inzamelbakken verschaffen 
die geschikt zijn voor de inzameling van gebruikte cartridges. 
De voorbereidende handelingen voor hergebruik, recycling en 
verwijdering moeten worden verricht met volledige naleving van de 
eisen in artikel 8 en bijlagen VII en VIII van de (herziene) AEEA-
richtlijn 2012/19/EU. 
De leverancier kan zelf of via een geschikte externe organisatie aan deze 
verplichtingen voldoen.  
Als de dienst wordt verleend buiten de EU, op een locatie waar de 
AEEA-richtlijn niet geldt, vindt de verwerking van de afgedankte 
componenten plaats onder omstandigheden die gelijkwaardig zijn aan de 
vereisten van deze richtlijn [1].  
 
Verificatie: 
de inschrijver verstrekt gedetailleerde informatie over de regelingen 
voor verzameling, voorbereiding voor hergebruik/revisie en 
recycling/verwijdering. Zo moet hij onder meer een geldig bewijs van 
conformiteit verstrekken voor de AEEA-verwerkingsfaciliteiten die 
tijdens de looptijd van het contract zullen worden ingezet (indien van 
toepassing). 
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Cartridges met een toepasselijke Type I-milieukeur die voldoet aan de 
gespecificeerde vereisten, worden conform geacht. 
Op het moment van schrijven wordt geacht dat de volgende 
nalevingsregelingen voldoen aan deze vereisten: WEEELABEX:2011-
vereiste inzake ‘behandeling van AEEA’; ‘Responsible Recycling’ 
(R2:2013)-norm voor elektronicarecyclers; eStewards-norm 2.0 voor 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; 
Australische/Nieuw-Zeelandse norm AS/NZS 5377:2013 inzake 
‘Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and 
electronic equipment’ 

 Toelichting: C7 Beheer van afgedankte cartridges 
 
[1] Bij het opstellen van dit werkdocument van de diensten van de 
Commissie was de Commissie van plan om een gedelegeerde handeling 
aan te nemen met de criteria voor de beoordeling van gelijkwaardige 
omstandigheden. 
 

 
6.4 Contractuele prestatie-eisen 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

CPC4 Rapportage over hergebruik/recycling van verbruiksartikelen  
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Voor massale verzendingen (niet voor enkelvoudige retourzendingen van verbruiksartikelen) moet de contractant informatie verstrekken over 
het gratis terugnamesysteem voor gebruikte verbruiksartikelen. Dit systeem moet erop gericht zijn de apparatuur of de onderdelen ervan af te 
voeren voor hergebruik of materiaalrecycling, met een voorkeur voor hergebruik. 
In deze gegevens moet met name worden ingegaan op de volgende aspecten: 
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- het aantal verbruiksartikelen dat is teruggenomen van de aanbestedende dienst, 
- waar nodig het aantal en type onderdelen dat is afgevoerd voor hergebruik/revisie, 
- waar nodig het aantal en type onderdelen dat is afgevoerd voor materiaalrecycling. 
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7 GPP-CRITERIA VAN DE EU VOOR DE AANSCHAF VAN PRINTDIENSTEN 
 
7.1 Thema 

Thema 

Aanschaf van printdiensten met lage milieueffecten gedurende de levenscyclus 
 

7.2 Technische specificaties 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS22(a) Verbintenis tot hergebruik van de grafische apparatuur  
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Inschrijvers gaan ermee akkoord dat volledig functionele grafische apparatuur die eigendom is van de aanbestedende dienst en aanwezig is op 
de locaties van de aanbesteder moet worden behouden voor verder gebruik in plaats van te worden vervangen door nieuwe producten (na 
goedkeuring van de aanbestedende dienst).  
Deze vereiste is niet van toepassing als er in totaal minder grafische apparaten worden geïnstalleerd. 
Deze vereiste is niet van toepassing als de leverancier bewijsmateriaal overlegt waaruit blijkt dat het vervangen van een bestaand product door 
een efficiënter product (of efficiëntere producten) de algehele milieudruk verlaagt. 
Deze vereiste is niet van toepassing als de leverancier met gepaste argumenten aantoont dat het gebruik van oudere apparaten niet kan worden 
ondersteund. 
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring van conformiteit met deze vereiste overleggen. 
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Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS22(b) Verbintenis tot de reparatie van de grafische apparatuur  
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Leveranciers stemmen ermee in om grafische apparatuur die tijdens de looptijd van het contract stopt met werken, opnieuw volledig operationeel 
te zullen maken met reserveonderdelen (na goedkeuring van de aanbestedende overheidsdienst). Deze vereiste geldt niet: 
• voor grafische apparatuur die niet meer het noodzakelijke functionaliteitsniveau kan bieden dat door de aanbestedende dienst werd 
gespecificeerd, 
• voor grafische apparatuur die redelijkerwijs niet opnieuw volledig operationeel kan worden gemaakt door vervanging van de niet-werkende 
onderdelen omdat de reserveonderdelen niet beschikbaar zijn of omdat dit buitensporige kosten met zich meebrengt, 
• als de aanbestedende dienst het totale aantal gebruikte modellen van grafische apparaten wil verminderen. 
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring van conformiteit met deze vereiste overleggen. 

TS23 Levering van grafische apparatuur die voldoet aan de GPP-criteria van de EU 
(als de levering van grafische apparatuur deel uitmaakt van het 
contract voor printdiensten) 
Grafische apparatuur die in het kader van de levering van printdiensten 
door de inschrijver wordt aangeboden, moet voldoen aan de technische 
kernspecificaties die zijn opgenomen in de GPP-criteria van de EU, 
categorie 1: grafische apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit 
blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 

(als de levering van grafische apparatuur deel uitmaakt van het 
contract voor printdiensten) 
Grafische apparatuur die door de inschrijver wordt aangeboden in het 
kader van de levering van printdiensten, moet voldoen aan de 
uitgebreide technische specificaties die zijn opgenomen in de GPP-
criteria van de EU, categorie 1: grafische apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit 
blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 
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Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS24(a) Levering van kopieer- en grafisch papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de EU 
(als de levering van kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt van het 
leveringscontract van printdiensten) 
Kopieer- en grafisch papier dat in het kader van de levering van 
printdiensten door de inschrijver wordt aangeboden, moet voldoen aan 
de technische kernspecificaties van de EU-criteria voor groene 
overheidsopdrachten voor kopieer- en grafisch papier4. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit 
blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 

(als de levering van kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt van het 
leveringscontract van printdiensten) 
Kopieer- en grafisch papier dat in het kader van de levering van 
printdiensten door de inschrijver wordt aangeboden, moet voldoen aan 
de uitgebreide technische specificaties van de EU-criteria voor groene 
overheidsopdrachten voor kopieer- en grafisch papier4. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit 
blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 

TS24(b) Levering van verbruiksartikelen die voldoen aan de GPP-criteria van de EU 
(als de levering van verbruiksartikelen voor grafische apparatuur deel 
uitmaakt van de printdiensten) 
Verbruiksartikelen die door de inschrijver worden aangeboden in het 
kader van de levering van printdiensten, moeten voldoen aan de 
technische kernspecificaties die zijn opgenomen in de GPP-criteria van 
de EU, categorie 2: verbruiksmaterialen voor grafische apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit 
blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 

(als de levering van verbruiksartikelen voor grafische apparatuur deel 
uitmaakt van de printdiensten) 
Verbruiksartikelen die door de inschrijver worden aangeboden in het 
kader van de levering van printdiensten, moeten voldoen aan de 
uitgebreide technische specificaties die zijn opgenomen in de GPP-
criteria van de EU, categorie 2: verbruiksmaterialen voor grafische 
apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit 
blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 

 

 
4 Beschikbaar op: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

54 

7.3 Gunningscriteria 
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

AC8 Levering van hergebruikte/gereviseerde cartridges en recipiënten 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(als de levering van cartridges en recipiënten deel uitmaakt van de printdiensten) 
Er moeten punten worden toegekend aan de inschrijver die zich ertoe verbindt het hoogste percentage (grootste aandeel) 
hergebruikte/gereviseerde cartridges/recipiënten te verschaffen dat voldoet aan de technische kernspecificaties die zijn opgenomen in de GPP-
criteria van de EU, categorie 2: verbruiksartikelen voor grafische apparatuur. 
Verificatie:  
de inschrijver moet ondersteunende documentatie overleggen waaruit blijkt dat de te leveren producten voldoen aan de hierboven 
gespecificeerde criteria. 
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AC9 Levering van beheerde printdiensten 
 Er zullen punten worden toegekend aan inschrijvers die beheerde 

printdiensten (managed print services, MPS) aanbieden.  
MPS moet de volgende terreinen bestrijken: 
-evaluatie: een evaluatie van de huidige printomgeving van een 
organisatie, om aanbevelingen te doen voor een beter beheer van de 
apparatuur, 
-optimalisering: het consolideren en rationaliseren van apparaten en 
zakelijke processen om een alomvattende MPS-strategie te 
formuleren, 
-beheer: omvat systematische evaluaties, toezicht op de 
dienstenniveauovereenkomsten en beheer op afstand. Met MPS wordt 
beoogd de bestaande processen en werkstromen te verbeteren.  
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie verschaffen waarin de MPS-
voorwaarden in detail worden beschreven.  

Toelichting: AC9 Levering van beheerde printdiensten 
Beheerde printdiensten (managed print services, MPS) worden 
gedefinieerd als “het actieve beheer en de actieve optimalisering van 
documentuitvoerapparaten en verwante zakelijke processen”. 

 
7.4 Contractuele prestatie-eisen  
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 
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CPC5 Rapportage over geleverde verbruiksartikelen 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 

 (als de levering van verbruiksartikelen voor grafische apparatuur of kopieer- en grafisch papier deel uitmaakt van de printdiensten) 
Waar nodig moet de contractant informatie verschaffen over de levering van verbruiksartikelen, gespecificeerd in de TS “Levering van 
verbruiksartikelen”. Het gaat hier om: 
- kopieer- en grafisch papier dat voldoet aan de GPP-criteria van de EU (TS24 (a)), 
- verbruiksartikelen die voldoen aan de GPP-criteria van de EU (TS24 (b)), 
- hergebruikte/gereviseerde cartridges/recipiënten (AC5). 
CPC6 Informatie verstrekken over het gebruik van verbruiksartikelen 
 Bij het verlenen van printdiensten moet de aanbestedende dienst tijdens 

de looptijd van de serviceovereenkomst regelmatig of op verzoek 
worden ingelicht. Dit gebeurt aan de hand van gedetailleerde 
statistieken over het gebruik van verbruiksartikelen. Deze informatie 
over het gebruik van verbruiksartikelen moet waar nodig de volgende 
elementen omvatten: 
• papierverbruik voor elk afzonderlijk model van grafisch apparaat, met 
de volgende gegevens: 

─ het aantal vellen/rollen papier en hun afmeting (bijv. A4, A3 
enz.), 

─ de papiersoort (bijv. gerecycleerd, nieuw, papiergewicht, enz.). 
• aantal cartridges en recipiënten dat is gebruikt voor elk afzonderlijk 
model van grafisch apparaat, 
• rendement per cartridge/recipiënt/drumeenheid voor elk afzonderlijk 
model grafisch apparaat, 
• hoeveelheid van andere verbruiksartikelen die is gebruikt voor elk 
afzonderlijk model van grafisch apparaat, 
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• aantal gebruikte nieuwe en gereviseerde verbruiksartikelen, 
• aantal gebruikte verbruiksartikelen voor monochroom en kleur (per 
kleurtype), 
• aantal verbruiksartikelen dat vroegtijdig defecten vertoonde of bij 
aankomst niet werkte (per type). 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie verschaffen die de vermelde 
informatie bevat.  
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CPC7 milieu-informatie verstrekken tijdens looptijd serviceovereenkomst 
 In het kader van de dienstverlening moet op verzoek van de 

aanbestedende dienst ook de volgende informatie worden verstrekt: 
gedetailleerde informatie over het beheer van afgedankte grafische 
apparatuur en aanverwante componenten. Hierbij moet de volgende 
informatie worden verstrekt: 
• eerste bestemming van de afgedankte producten, 
• bevestiging dat de verwerkers van de afgedankte apparatuur 
permanent door onafhankelijke certificatie-instanties worden getoetst 
aan een norm voor recycling. 
• aantal producten dat is verzonden voor: 
  • hergebruik, 
  • revisie, 
  • recycling, 
  • andere opties voor het beheer van afgedankte producten (nog te 
bepalen, bijv. energieterugwinning, stortplaats). 
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt bevestigd 
dat tijdens de looptijd van het contract en op verzoek van de 
aanbestedende dienst de vereiste milieu-informatie zal worden 
verstrekt. 
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8 HORIZONTALE GPP-CRITERIA VAN DE EU  

8.1 Thema 

Thema 

Aanschaf van grafische apparatuur 
Aanschaf van verbruiksartikelen (cartridges en recipiënten) 
Aanschaf van printdiensten 

 
8.2 Technische specificaties  
 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS25(a) Gegarandeerde levering van verbruiksartikelen tijdens looptijd contract 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(van toepassing op aanbestedingen die de aanschaf van verbruiksartikelen omvatten) 
De inschrijver moet garanderen dat voor alle grafische apparatuur die tijdens de looptijd van het contract wordt behouden verbruiksartikelen zullen 
worden geleverd.  
Verificatie:  
de inschrijver moet een verklaring van conformiteit met dit criterium overleggen. 
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Kerncriteria Uitgebreide criteria 

TS25(b) Gegarandeerde levering van reserveonderdelen tijdens looptijd contract 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
(van toepassing op aanbestedingen die de aanschaf van reparatiediensten omvatten) 
De dienstverlening moet de levering omvatten van reserveonderdelen voor alle bestaande en geïnstalleerde grafische apparatuur die tijdens de looptijd 
van het contract wordt behouden.  
Verificatie:  
de inschrijver moet documentatie overleggen waarin wordt bevestigd dat reserveonderdelen zullen worden geleverd voor alle bestaande en 
geïnstalleerde grafische apparatuur die tijdens de looptijd van het contract wordt behouden. 

TS26 Gebruiksinstructies voor het beheer van milieuprestaties 
(geen onderscheid tussen kern- en uitgebreide criteria) 
Er moet een fysieke of online training worden gegeven over, enerzijds, hoe de milieuprestaties van de door de fabrikant geleverde specifieke grafische 
apparatuur maximaal kan worden benut en, anderzijds, over de beste werkwijzen voor het gebruik van de desbetreffende verbruiksartikelen. In plaats 
daarvan kan ook een handleiding voor het beheer van de milieuprestaties worden verstrekt. De instructies hiervoor kunnen als specifieke rubriek 
worden opgenomen in de gebruikshandleiding en/of in digitale vorm geraadpleegd kunnen worden via de website van de fabrikant.  
Ongeacht de gekozen optie moet deze informatie minstens de volgende elementen bevatten: functies voor papierbeheer, energie-efficiëntie, een 
efficiënter gebruik en een beter beheer van gebruikte verbruiksartikelen.  
Verificatie: 
Producten met een toepasselijke Type 1-milieukeur die voldoet aan de vermelde vereisten, worden conform geacht. Ook ander gepast bewijs dat wordt 
voldaan aan de bovengenoemde clausule zal worden aanvaard. Het gaat hier bijvoorbeeld om verklaringen van de fabrikant bij de levering van de 
apparatuur. 
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9 LEVENSCYCLUSKOSTEN 
Analyse van de levenscycluskosten (Life Cycle Costing, LCC) is een methode om de totale 
kostprijs te ramen van de onderzochte groep producten of diensten. In deze methode wordt 
rekening gehouden met alle aanschafs-, gebruiks- en onderhoudskosten van de groep producten 
of diensten en met de kosten voor de verwijdering van de afvalstoffen die erdoor wordt 
gegenereerd. Het doel van de LCC-methode is de totale kostprijs van projectalternatieven te 
ramen en de producten en/of diensten te selecteren die tegen de laagste totale kostprijs de 
kwaliteit en functionaliteit kunnen waarborgen. De LCC-analyse moet in een vroeg stadium 
van het aankoopproces worden uitgevoerd. Door LCC toe te passen in GPP-procedures kan 
men de inschrijvingen met de laagste kostprijs identificeren. Met behulp van LCC kunnen 
overheidsdiensten niet alleen de kosten van de aanschaf van een product of dienst (bijv. 
grondstoffen en productiekosten) in acht nemen, maar ook andere kosten die normaal door de 
aanbesteder moeten worden vastgesteld en berekend (bijv. onderhoudskosten, 
exploitatiekosten, verwijderings- en recyclekosten, enz.). Deze kosten moeten worden 
toegevoegd aan de verkoopprijs om een totaalbeeld te krijgen van de LCC van een product of 
dienst. Bovendien houdt LCC rekening met de externe milieueffecten van een product of dienst 
tijdens de levenscyclus, als het tenminste mogelijk is om de monetaire waarde ervan te bepalen. 
Een LCC-analyse kan een grondiger inzicht bieden in de kosten van een dienst tijdens de 
verschillende levenscyclusstadia. De LCC geeft immers niet alleen een inzicht in de kosten van 
benodigdheden, accessoires en apparaten, maar ook in de exploitatiekosten (bijv. het 
energieverbruik) en de arbeidskosten. In Richtlijn 2014/24/EU betreffende 
overheidsopdrachten worden de kosten vermeld die in de economische analyse van de te 
verrichten aankoop in acht moeten worden genomen. Met groene overheidsopdrachten kunnen 
overheidsdiensten het bedrijfsleven op doeltreffende wijze stimuleren om groene 
technologieën te ontwikkelen. In sommige dienstensectoren waar overheidsopdrachten een 
groot deel van de markt bestrijken, kan het effect extra groot zijn (bijv. energie-efficiënte 
gebouwen, openbaar vervoer, faciliteitenbeheer). Als er wordt gekeken naar de totale 
levenscycluskosten van een overeenkomst, kunnen groene overheidsopdrachten geld besparen 
en tegelijkertijd het effect op het milieu verminderen. Door verstandig in te kopen, is het 
mogelijk op materiaal en energie te besparen, afval en vervuiling terug te dringen en duurzame 
gedragspatronen te bevorderen. 
In het voorlopige rapport8 werden de LCC's van de grafische apparatuur berekend, om inzicht 
te krijgen in de belangrijkste kosten voor openbare aanbesteders.  
Er werd rekening gehouden met de volgende kosten: 

1. aanschafkosten, 
2. operationele exploitatiekosten (bijv. elektriciteits- en papierkosten, kosten voor toner 

of inktcartridges), 
3. exploitatiekosten voor reparatie en onderhoud,  
4. kosten voor het beheer van afgedankte apparatuur. 

De installatiekosten werden onbeduidend geacht. Hoewel grotere machines door een vakman 
moeten worden geplaatst, zijn de kosten hiervan te verwaarlozen vergeleken met de 
aanschafkosten van het apparaat.  
Printers en MFA's zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en met aanschaf- en 
exploitatiekosten die sterk variëren. Tijdens de gegevensverzameling werden drie groottes 
geïdentificeerd, gebaseerd op printsnelheid. Dit is te zien in Tabel 1. 
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Tabel 1. Printer- en MFA-categorieën op basis van grootte (gedefinieerd door printsnelheid) 

Grootte Printsnelheid  

(Pagina's per minuut – ppm) 

Klein 1-20 

Gemiddeld 21-40 

Groot >40 
 

Tussen kleuren- en monochrome printers zijn er bovendien sterke onderlinge prijsverschillen. 
Daarom werden de kostengegevens niet alleen uitgesplitst op basis van printergrootte, maar 
ook op basis van printertype. 
 

1. Aanschafkosten: 
De aanschafkosten van grafische apparatuur variëren naargelang de technologie, het merk en 
de functionaliteit. Ze lopen uiteen van minder dan € 100 voor kleine inkjetprinters tot € 10.000 
voor grote MFA-printers.  
 

2. Operationele exploitatiekosten: 
De operationele exploitatiekosten van grafische apparatuur omvatten gewoonlijk de kosten van 
elektriciteit en van verbruiksartikelen, zoals papier, toner en inktcartridges.  

• Elektriciteit: de elektriciteitsprijs voor kantoren in de EU-28 werd in 2015 geraamd 
op € 0,2087 per kWh5. 

• Verbruiksartikelen: 
papier: de papierkosten bedroegen € 0,042 per vel voor A4-papier en € 0,062 
per vel voor A3-papier, op basis van de detailhandelsprijzen van 20 fabrikanten. 
cartridges: de kosten van toner of inktcartridges variëren sterk naargelang de 
soort en de capaciteit. Kleine laser- en inkjetprinters hebben meestal de hoogste 
prijs in euro per afgedrukt vel, terwijl de kosten voor grote laser-MFA's het 
laagst zijn. In de verzamelde gegevens zijn verschillen te zien tussen de prijzen 
voor kleuren- en monochrome cartridges (zie 

 
5 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio's, “Energieprijzen en 

-kosten in Europa”, blz. 5. Beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0769&from=NL  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0769&from=NL
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Tabel 2). 
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Tabel 2. Verzamelde gegevens voor toner- en inkjetcartridges van MFA's en printers 

Printtechnol
ogie 

Cartridgefab
rikant 

Kleur/monoc
hroom 

Prijsinterval 
(EUR) 

Rendementsi
nterval 
(pagina's/lev
enscyclus) 

Interval 
kostprijs per 
pagina 
(EUR) 

Laser OEM Zwart 49-269 1.400-50.000 0,002-0,054 

Kleur 67-326 1.000-55.000 0,002-0,067 

Gereviseerd Zwart 26-67 1.000-44.000 0,002-0,050 

Kleur 20-105 1.000-38.000 0,002-0,021 

Inkjet OEM Zwart 6-37 300-2.500 0,011-0,058 

Kleur 24-26 1.020-1.500 0,017-0,024 

Gereviseerd Zwart 9-20 560-1.200 0,017-0,032 

Kleur n.b.6 n.b. n.b. 
 

3. Exploitatiekosten voor reparatie en onderhoud:  
De gemiddelde kosten voor een enkelvoudige reparatie bedroegen, op basis van 
documentenonderzoek, ongeveer € 52. De kostprijs schommelde tussen € 34 en € 78.  
 
4. Kosten voor het beheer van afgedankte apparatuur:  
Het beheer van afgedankte apparatuur kan de volgende kosten met zich meebrengen: kosten 
voor de verwijdering van grafische apparatuur, kosten voor diensten van recyclingbedrijven of 
kosten voor vervoer naar recyclingvoorzieningen of AEEA-voorzieningen. Aangezien de 
meeste grafische kantoorapparatuur relatief gemakkelijk kan worden afgevoerd, werden de 
kosten voor de buitenbedrijfstelling ervan als verwaarloosbaar beschouwd. Naargelang het EU-
land schommelen deze kosten van € 80 excl. btw tot hogere bedragen, afhankelijk van de 
benodigde manuren en de transportmogelijkheid7.  
 
De totale LCC's werden berekend op basis van een gemiddeld aantal afdrukken per maand van 
2.500, 8.000 en 25.000 voor kleine, gemiddelde en grote producten, met inachtneming van al 
de bovenstaande informatie. De resultaten worden voorgesteld in het voorlopige rapport8.  
Op de volgende afbeelding zijn de resultaten te zien voor een gemiddelde van 8.000 afdrukken 
per maand. Voor de totale levensduur van de grafische apparatuur werd uitgegaan van 6 jaar 
voor laserprinters en MFA's en 4 jaar voor inkjetprinters, MFA's en scanners. Papier en toner 
(voor kleine apparaten) zijn goed voor het gros van de levenscycluskosten van grafische 
apparatuur. 

 
6 n.b. = geen gegevens beschikbaar voor cartridges die compatibel waren met MFA's/printers wanneer prijsinformatie werd verzameld. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, geraadpleegd in juli 2017. 

8 “Preliminary report EU GPP Imaging Equipment”. Beschikbaar op:  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/


 

65 

 

Afbeelding 1. Totale levenscycluskosten voor de levensduur van een product, uitgaande van 8.000 
afdrukken per maand 

 

De Europese Commissie heeft een reeks sectorspecifieke hulpmiddelen ontwikkeld voor de 
berekening van LCC's, die het voor openbare aanbesteders gemakkelijker maken om de LCC-
methode te gebruiken. Dit hulpmiddel is bedoeld om een brede toepassing van 
levenscycluskosten (LCC) bij overheidsdiensten in de Europese Unie aan te moedigen en te 
faciliteren, zodat organisaties meer kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen tijdens hun 
aanbestedingsprocessen. 
De LCC-handleiding en het hulpmiddel voor de berekening van LCC's voor de grafische sector 
kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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