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EU-criteria voor groene overheidsopdrachten met betrekking tot  

spoeltoiletten en urinoirs 
 

 
Bij groene overheidsopdrachten gaat het om een vrijwillig instrument. Dit document bevat de EU-criteria voor groene overheidsopdrachten zoals 
ontwikkeld door de productgroep "spoeltoiletten en urinoirs". Het bijgevoegde technische achtergrondverslag inzake de criteria voor milieukeur en 
groene overheidsopdrachten bevat de volledige details over de redenen om voor deze criteria te kiezen, evenals verwijzingen naar nadere 
informatie. 

 
Voor overheidsopdrachten worden twee reeksen criteria gepresenteerd: 

− kerncriteria zijn criteria die gebruikt kunnen worden door alle aanbestedende diensten uit alle lidstaten en betreffen de belangrijkste milieu-
effecten. Zij zijn zo opgezet dat het gebruik ervan een minimum aan aanvullende verificatiewerkzaamheden of hogere kosten met zich 
meebrengt; 

− uitgebreide criteria zijn bedoeld voor diegenen die de best beschikbare producten op de markt willen kopen. Zij kunnen wel aanvullende 
verificatiewerkzaamheden of een lichte toename van de kosten met zich meebrengen ten opzichte van andere producten met dezelfde 
functionaliteit. 

 

1. Definitie en toepassingsgebied 
Dit document betreft aanbestedingen voor spoeltoiletuitrusting, met inbegrip van toiletcombinaties, toiletpotten en spoelsystemen, alsmede voor 
urinoiruitrusting, met inbegrip van urinoircombinaties, urinoirs, watervrije urinoirs en urinoirspoelsystemen1. In dit verband wordt verstaan onder: 

− "spoeltoiletuitrusting": een toiletcombinatie, een toiletpot of een toiletspoelsysteem; 

− "toiletcombinatie": een sanitair toestel dat aan de hand van een spoelsysteem en een toiletpot een functionerende eenheid vormt voor het 
ontvangen en doorspoelen van menselijke urine en fecaliën die in een afvoersysteem worden afgevoerd;  

− "toiletpot": een sanitair toestel voor het ontvangen en doorspoelen van menselijke urine en fecaliën die in een afvoersysteem worden 
afgevoerd; 

− "urinoiruitrusting": een urinoircombinatie, een urinoir, een watervrij urinoir of een urinoirspoelsysteem; 

− "spoelurinoiruitrusting": een urinoircombinatie, een urinoir of een urinoirspoelsysteem; 
                                                      
1 Spoeltoilet- en urinoiruitrusting type 1 verwijst doorgaans naar de markt op het vasteland van Europa, terwijl spoeltoilet- en urinoiruitrusting type 2 doorgaans 
verwijst naar de markt van het Verenigd Koninkrijk. De aanbestedende dienst moet nauwkeurig controleren welk type, gezien de plaatselijke omstandigheden, 
vereist is. 
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− "urinoircombinatie": een sanitair toestel dat aan de hand van een spoelsysteem en een urinoir een functionerende eenheid vormt voor het 
ontvangen en doorspoelen van menselijke urine die in een afvoersysteem wordt afgevoerd; 

− "urinoir": een sanitair toestel voor het ontvangen van urine en water die worden doorgespoeld en afgevoerd in een afvoersysteem; 

− "gooturinoir": een sanitair toestel met of zonder spoelsysteem, bestaande uit een vloergoot en een aan een wand bevestigde plaat, voor 
het ontvangen van urine en water die worden doorgespoeld en afgevoerd in een afvoersysteem; 

− "watervrij urinoir": een sanitair toestel voor het ontvangen van urine die in een afvoersysteem wordt afgevoerd, dat functioneert zonder 
water te gebruiken; 

− "spoelsysteem": voor zowel spoeltoilet- en spoelurinoiruitrusting, een stortbak met ingebouwde waarschuwingsbuisverbinding – of een 
inrichting die niet minder effectief wordt geacht en inlaat-/uitlaatinrichtingen, of een drukspoeler; 

−  "waterbesparende inrichting": een spoelinrichting die zorgt voor het vrijgeven van een deel van het volledige spoelvolume, in de vorm van 
dubbele-werkingsmechanismen (onderbreekbaar) of dubbele-bedieningsmechanismen (dubbele spoeling); 

− "volledig spoelvolume": het totale volume water dat tijdens een spoelcyclus door het spoelsysteem wordt vrijgegeven;  

− "beperkt spoelvolume": het deel van het volledige spoelvolume water dat tijdens een spoelcyclus door een waterbesparende inrichting 
wordt vrijgegeven en dat niet meer dan twee derde van het volledige spoelvolume bedraagt; 

−  "gemiddeld spoelvolume": het rekenkundig gemiddelde van één volledig spoelvolume en drie beperkte spoelvolumes dat wordt berekend 
volgens de in aanhangsel 1 van Besluit 2013/641/EU van de Commissie beschreven methode; 

− "spoelbediening op vraag": een spoelinrichting van een sanitair toestel die door de gebruiker handmatig met behulp van een handgreep, 
hendel, knop, voetpedaal of gelijkwaardig spoelbedieningsmechanisme ofwel door een sensor die het gebruik van het sanitaire apparaat 
detecteert, kan worden bediend; 

− "afstelinrichting": een inrichting waarmee het volledige spoelvolume en, indien van toepassing, het beperkte spoelvolume van een 
spoelsysteem kan worden afgesteld. 

 
De criteria voor groene overheidsopdrachten voor spoeltoiletten en urinoirs omvatten niet: 

− toiletzittingen en -deksels, uitsluitend wanneer die onafhankelijk van een spoeltoilet- of urinoiruitrusting in de handel of op de markt worden 
gebracht (d.w.z. als afzonderlijk artikel in de handel of op de markt worden gebracht); 

− toiletuitrusting die geen water gebruikt of een chemische stof en water gebruikt voor het doorspoelen en toiletten die energie nodig hebben 
om het spoelsysteem te ondersteunen. 
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2. Belangrijkste milieu-effecten 
Het is gebleken dat veruit het belangrijkste milieueffect van spoeltoiletten en urinoirs de waterconsumptie tijdens de gebruiksfase is. Overige 
significante milieu-effecten hebben betrekking op de winning en het gebruik van grondstoffen voor de productie van spoeltoiletten en urinoirs. 
Daarom levert elke toename van de duurzaamheid/levensduur van deze producten een milieuvoordeel op. 

 
Belangrijkste milieu-effecten Benadering voor groene 

overheidsopdrachten 
 

• Waterconsumptie 
 

• Energieverbruik (in verband met 
waterproductie en -distributie en 
inzameling en zuivering van afvalwater) 

 
• Winning grondstoffen / uitputting 

hulpbronnen 
 

 
 

• Vermindering van de 
waterconsumptie 

 
 
 

• Verlenging van de gebruiksduur 
van het product 

 

 



 4 

3. EU-criteria voor groene overheidsopdrachten met betrekking tot spoeltoiletten en 
urinoirs 

Uitgaande van de gegevens en informatie in het technisch achtergrondverslag worden de volgende criteria voor groene overheidsopdrachten 
voorgesteld: 

a) criteria voor de aankoop van waterefficiënte spoeltoiletuitrusting voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen (3.1); 

b) criteria voor de aankoop van waterefficiënte urinoiruitrusting voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Voorgestelde kerncriteria en uitgebreide criteria voor groene overheidsopdrachten met 

betrekking tot spoeltoiletuitrusting 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP ONDERWERP 

Aankoop van waterefficiënte spoeltoiletuitrusting voor nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen 

Aankoop van waterefficiënte spoeltoiletuitrusting voor nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen 

SELECTIECRITERIA SELECTIECRITERIA 

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

In het geval er spoeltoiletuitrusting moet worden geïnstalleerd, toont de 
inschrijver aan over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel te 
beschikken om zorg te dragen voor de installatie of vervanging van de 
producten. De inschrijver toont met name aan bekend te zijn met de te 
installeren producten, in het bijzonder voor wat betreft 
milieuvriendelijke instellingen, zoals aanpassing van het spoelvolume. 
De inschrijver beschrijft de samenstelling en kwalificaties van het team 
dat de diensten verricht. 

 

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

In het geval er spoeltoiletuitrusting moet worden geïnstalleerd, toont de 
inschrijver aan over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel te 
beschikken om zorg te dragen voor de installatie of vervanging van de 
producten. De inschrijver toont met name aan bekend te zijn met de te 
installeren producten, in het bijzonder voor wat betreft 
milieuvriendelijke instellingen, zoals aanpassing van het spoelvolume. 
De inschrijver beschrijft de samenstelling en kwalificaties van het team 
dat de diensten verricht. 
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Verificatie: 

De inschrijver overlegt een lijst van vergelijkbare projecten die hij 
recentelijk heeft verricht (waarbij het aantal en het tijdsbestek van de 
projecten door de aanbestedende dienst worden gespecificeerd), 
alsmede verklaringen inzake de goede uitvoering en informatie over de 
kwalificaties en de ervaring van het personeel. 

Verificatie: 

De inschrijver overlegt een lijst van vergelijkbare projecten die hij 
recentelijk heeft verricht (waarbij het aantal en het tijdsbestek van de 
projecten door de aanbestedende dienst worden gespecificeerd), 
alsmede verklaringen inzake de goede uitvoering en informatie over de 
kwalificaties en de ervaring van het personeel. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES 
1. Waterefficiëntie 1. Waterefficiëntie 

1.1 Volledig spoelvolume 

Het nominaal volledig spoelvolume, onafhankelijk van de waterdruk, 
van de spoeltoiletuitrusting, mag op het moment van het in de handel 
brengen niet meer dan 6,0 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde beantwoorden, worden geacht te voldoen. 

Voor andere producten moeten testresultaten overeenkomstig de in 
norm EN 997 of een vergelijkbare norm opgenomen testprocedure 
worden ingediend. De tests dienen te worden verricht door laboratoria 
die voldoen aan de algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of 
een equivalent daarvan. 

1.1 Volledig spoelvolume 

Het nominaal volledig spoelvolume, onafhankelijk van de waterdruk, 
van de spoeltoiletuitrusting, mag op het moment van het in de handel 
brengen niet meer dan 6,0 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten moeten testresultaten overeenkomstig de in 
norm EN 997 of een vergelijkbare norm opgenomen testprocedure 
worden ingediend. De tests dienen te worden verricht door laboratoria 
die voldoen aan de algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of 
een equivalent daarvan. 

1.2 Waterbesparing 

Toiletcombinaties die een volledig spoelvolume van meer dan 4,0 liter 
vrijgeven, alsmede toiletspoelsystemen moeten met een 
waterbesparende inrichting worden uitgerust. Het beperkte 
spoelvolume, onafhankelijk van de waterdruk, dat wordt vrijgegeven 
als de waterbesparende inrichting in werking wordt gesteld, mag op 
het moment van het in de handel brengen niet meer dan 3,0 l/spoeling 
bedragen. 

Voor toiletpotten moet een waterbesparende inrichting kunnen worden 
gebruikt waarvan het beperkte spoelvolume, onafhankelijk van de 

1.2 Waterbesparing 

Toiletcombinaties die een volledig spoelvolume van meer dan 4,0 liter 
vrijgeven, alsmede toiletspoelsystemen moeten met een 
waterbesparende inrichting worden uitgerust. Het beperkte 
spoelvolume, onafhankelijk van de waterdruk, dat wordt vrijgegeven 
als de waterbesparende inrichting in werking wordt gesteld, mag op 
het moment van het in de handel brengen niet meer dan 3,0 l/spoeling 
bedragen. 

Voor toiletpotten moet een waterbesparende inrichting kunnen worden 
gebruikt waarvan het beperkte spoelvolume, onafhankelijk van de 
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waterdruk, dat wordt vrijgegeven als de waterbesparende inrichting in 
werking wordt gesteld, niet meer dan 3,0 l/spoeling bedraagt. 

 
 
 

 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten moeten testresultaten overeenkomstig de in 
norm EN 997 of equivalente normen opgenomen testprocedure 
worden ingediend. De tests dienen te worden verricht door laboratoria 
die voldoen aan de algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of 
een equivalent daarvan. 

waterdruk, dat wordt vrijgegeven als de waterbesparende inrichting in 
werking wordt gesteld, niet meer dan 3,0 l/spoeling bedraagt. 

Voor op sensoren gebaseerde uitrusting: 

Op sensoren gebaseerde spoelbedieningen moeten foutieve detectie 
verhinderen en ervoor zorgen dat het spoelwater alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt vrijgegeven. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten moeten testresultaten overeenkomstig de in 
norm EN 997 of equivalente normen opgenomen testprocedure 
worden ingediend. De tests dienen te worden verricht door laboratoria 
die voldoen aan de algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of 
een equivalent daarvan. Voor producten die zijn uitgerust met op 
sensoren gebaseerde spoelbedieningen moet de inschrijver een korte 
beschrijving geven van de maatregelen die zijn genomen bij het 
ontwikkelen van het product om foutieve detectie te verhinderen en 
ervoor te zorgen dat de spoeling alleen na het daadwerkelijke gebruik 
van het product wordt geactiveerd. 

1.3 Afstelling van spoelvolume 

Spoelsystemen moeten worden uitgerust met een afstelinrichting, 
zodat de spoelvolumes door de installateur kunnen worden afgesteld 
om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden van het 
afvoersysteem. Het volledige spoelvolume na afstelling volgens de 
installatie-instructies mag niet meer dan 6 l/spoeling voor 
spoeltoiletuitrusting of 4 l/spoeling indien de toiletcombinatie niet is 
uitgerust met een waterbesparende inrichting, bedragen. Het beperkte 
spoelvolume na afstelling volgens de installatie-instructies mag niet 
meer dan 3 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 

1.3 Afstelling van spoelvolume 

Spoelsystemen moeten worden uitgerust met een afstelinrichting, 
zodat de spoelvolumes door de installateur kunnen worden afgesteld 
om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden van het 
afvoersysteem. Het volledige spoelvolume na afstelling volgens de 
installatie-instructies mag niet meer dan 6 l/spoeling voor 
spoeltoiletuitrusting of 4 l/spoeling indien de toiletcombinatie niet is 
uitgerust met een waterbesparende inrichting, bedragen. Het beperkte 
spoelvolume na afstelling volgens de installatie-instructies mag niet 
meer dan 3 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
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voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd. 

voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd. 

 1.4 Gemiddeld spoelvolume 

Het gemiddelde spoelvolume van spoeltoiletuitrusting, dat wordt 
berekend volgens de in aanhangsel 1 van Besluit 2013/641/EU van de 
Commissie beschreven methode, mag op het moment van het in de 
handel brengen niet meer dan 3,5 l/spoeling bedragen. 
Toiletcombinaties die een volledig spoelvolume van 4,0 liter of minder 
vrijgeven, worden van deze eis vrijgesteld. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het berekende 
gemiddelde spoelvolume (in l/spoeling) van het product wordt 
gespecificeerd, tezamen met de resultaten van tests die zijn verricht 
overeenkomstig de in aanhangsel 1 van Besluit 2013/641/EU van de 
Commissie of in vergelijkbare normen beschreven methode. De tests 
dienen te worden verricht door laboratoria die voldoen aan de 
algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of een equivalent 
daarvan. 

2. Productprestaties 2. Productprestaties 

2.1 Eisen voor spoelsystemen 

Spoelsystemen moeten voldoen aan de eisen die door de 
desbetreffende EN-normen (zie tabel 1) zijn voorgeschreven. Dit 
criterium geldt niet voor de eisen voor het meten van het nominale 
volledige en beperkte spoelvolume die zijn opgenomen in de 

2.1 Eisen voor spoelsystemen 

Spoelsystemen moeten voldoen aan de eisen die door de 
desbetreffende EN-normen (zie tabel 1) zijn voorgeschreven. Dit 
criterium geldt niet voor de eisen voor het meten van het nominale 
volledige en beperkte spoelvolume die zijn opgenomen in de 
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desbetreffende EN-normen zoals vermeld in tabel 1. 

Tabel 1. EN-normen inzake de vereisten voor toiletspoelsystemen 
 

Nummer Titel 

EN 14055 Stortbakken voor wc-potten en urinoirs 

EN 12541 Sanitaire kranen – Drukspoelers PN 10 met 
automatische sluiting voor toiletten en urinoirs 

EN 15091 Sanitaire kranen en hulpstukken – Elektronisch 
openende en sluitende kranen en hulpstukken 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat het spoelsysteem van het product aan de vereisten van 
voornoemde respectieve EN-normen of equivalente normen voldoet. 

desbetreffende EN-normen zoals vermeld in tabel 1. 

Tabel 1. EN-normen inzake de vereisten voor toiletspoelsystemen 
 

Nummer Titel 

EN 14055 Stortbakken voor wc-potten en urinoirs 

EN 12541 Sanitaire kranen – Drukspoelers PN 10 met 
automatische sluiting voor toiletten en urinoirs 

EN 15091 Sanitaire kranen en hulpstukken – Elektronisch 
openende en sluitende kranen en hulpstukken 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat het spoelsysteem van het product aan de vereisten van 
voornoemde respectieve EN-normen of equivalente normen voldoet. 

2.2 Spoelprestaties 

De spoelprestaties van toiletcombinaties en toiletpotten moeten 
voldoen aan de eisen van norm EN 997. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat de spoelprestaties van het product aan de eisen van norm EN 
997 of een equivalente norm voldoen. 

2.2 Spoelprestaties 

De spoelprestaties van toiletcombinaties moeten voldoen aan de eisen 
van norm EN 997. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat de spoelprestaties van het product aan de eisen van norm EN 
997 of een equivalente norm voldoen. 
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3. Levensduur  

De spoeltoiletuitrusting dient te worden gedekt door een garantie op 
herstel of vervanging van ten minste vier jaar. De lekdichtheid en alle 
spoelers van het product worden duidelijk gedekt door de 
garantievoorwaarden. De inschrijver dient er voorts voor te zorgen dat 
gedurende ten minste tien jaar na de aankoopdatum originele 
reserveonderdelen, of gelijkwaardige onderdelen, beschikbaar zijn. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals een 
eigen verklaring van de producent waarin wordt aangegeven dat aan 
voornoemde clausule is voldaan. 

3. Levensduur  

De spoeltoiletuitrusting dient te worden gedekt door een garantie op 
herstel of vervanging van ten minste vijf jaar. De lekdichtheid en alle 
spoelers van het product worden duidelijk gedekt door de 
garantievoorwaarden. De inschrijver dient er voorts voor te zorgen dat 
gedurende ten minste tien jaar na de aankoopdatum originele 
reserveonderdelen, of gelijkwaardige onderdelen, beschikbaar zijn. 

 
 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals een 
eigen verklaring van de producent waarin wordt aangegeven dat aan 
voornoemde clausule is voldaan. 

4. Installatie-instructies en gebruikersinformatie 

De spoeltoiletuitrusting dient vergezeld te gaan van de volgende 
informatie, in gedrukte vorm (op de verpakking en/of op de 
documentatie die het product vergezelt) en/of in elektronische vorm: 

− instructies voor een correcte installatie, waaronder informatie over 
de categorieën en/of typen waarvoor het product is getest, 
informatie over de specifieke bedrijfsdruk waarvoor het product 
geschikt is, informatie over de typen afvoersystemen waarvoor 
het product kan worden gebruikt, informatie over de wijze van 
afstelling van de spoelvolumes en de gevolgen daarvan (in 
termen van niveau van het restwater, vulniveau enz.), en in het 
geval van onafhankelijk in de handel gebrachte toiletpotten en 
spoelsystemen, informatie over de producten waarmee zij dienen 
te worden gecombineerd om een volledig functionerende eenheid 
samen te stellen die waterzuinig is; 

− advies over hoe het milieueffect door verstandig gebruik kan 
worden geminimaliseerd, met name informatie over correct gebruik 
van het product om het waterverbruik te minimaliseren; 

4. Installatie-instructies en gebruikersinformatie 

De spoeltoiletuitrusting dient vergezeld te gaan van de volgende 
informatie, in gedrukte vorm (op de verpakking en/of op de 
documentatie die het product vergezelt) en/of in elektronische vorm: 

− instructies voor een correcte installatie, waaronder informatie over 
de categorieën en/of typen waarvoor het product is getest, 
informatie over de specifieke bedrijfsdruk waarvoor het product 
geschikt is, informatie over de typen afvoersystemen waarvoor het 
product kan worden gebruikt, informatie over de wijze van afstelling 
van de spoelvolumes en de gevolgen daarvan (in termen van 
niveau van het restwater, vulniveau enz.), en in het geval van 
onafhankelijk in de handel gebrachte toiletpotten en 
spoelsystemen, informatie over de producten waarmee zij dienen te 
worden gecombineerd om een volledig functionerende eenheid 
samen te stellen die waterzuinig is; 

− advies over hoe het milieueffect door verstandig gebruik kan 
worden geminimaliseerd, met name informatie over correct gebruik 
van het product om het waterverbruik te minimaliseren; 
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− informatie over het volledige en het beperkte spoelvolume in 
l/spoeling; 

− aanbevelingen over correct gebruik en onderhoud van het product, 
waaronder informatie over de onderdelen die kunnen worden 
vervangen, instructies betreffende de vervanging van de sluitring 
en andere hulpstukken wanneer het product lekt, advies over de 
schoonmaak enz.; 

− informatie over passende verwijdering van afgedankte producten. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals 
schriftelijke bewijsstukken van de producent waarin wordt aangegeven 
dat aan voornoemde clausule is voldaan.  

− informatie over het volledige, het beperkte en het gemiddelde 
spoelvolume in l/spoeling; 

− aanbevelingen over correct gebruik en onderhoud van het product, 
waaronder informatie over de onderdelen die kunnen worden 
vervangen, instructies betreffende de vervanging van de sluitring 
en andere hulpstukken wanneer het product lekt, advies over de 
schoonmaak enz.; 

− informatie over passende verwijdering van afgedankte producten. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals 
schriftelijke bewijsstukken van de producent waarin wordt aangegeven 
dat aan voornoemde clausule is voldaan. 

GUNNINGSCRITERIA GUNNINGSCRITERIA 
Er worden punten toegekend voor: Er worden punten toegekend voor: 
1. Aanvullende waterbesparing voor de volledige spoeling 

Voor elke 0,5 liter aanvullende watervermindering van het volledige 
spoelvolume zoals gespecificeerd bij criterium 1.1, worden 
aanvullende punten toegekend. 

 
 
Verificatie: 

Er moeten testresultaten overeenkomstig de in norm EN 997 of 
vergelijkbare normen opgenomen testprocedure, worden ingediend. 
De tests dienen te worden verricht door laboratoria die voldoen aan de 
algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of een equivalent 
daarvan. 

1. Aanvullende waterbesparing voor de gemiddelde spoeling 

Voor elke 0,1 liter aanvullende watervermindering van het gemiddelde 
spoelvolume zoals gespecificeerd bij criterium 1.4, worden 
aanvullende punten toegekend. 

 
 
Verificatie: 

Er moeten testresultaten overeenkomstig de in norm EN 997 of 
vergelijkbare normen opgenomen testprocedure, worden ingediend. 
De tests dienen te worden verricht door laboratoria die voldoen aan de 
algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of een equivalent 
daarvan. 

2. Aanvullende waterbesparing voor de beperkte spoeling 

Voor elke 0,25 liter aanvullende watervermindering van het beperkte 
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spoelvolume zoals gespecificeerd bij criterium 1.2, worden 
aanvullende punten toegekend. 

 
Verificatie: 

Er moeten testresultaten overeenkomstig de in norm EN 997 of 
vergelijkbare normen opgenomen testprocedure, worden ingediend. 
De tests dienen te worden verricht door laboratoria die voldoen aan de 
algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of een equivalent 
daarvan. 

3. Hygiëne 

Er worden aanvullende punten toegekend voor contactvrije (op 
sensoren gebaseerde) spoelbedieningen die een foutieve detectie 
verhinderen en ervoor zorgen dat het spoelwater alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt vrijgegeven. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd, waaronder een korte beschrijving van de maatregelen 
die zijn genomen bij het ontwikkelen van het product om foutieve 
detectie te verhinderen en ervoor te zorgen dat de spoeling alleen na 
het daadwerkelijke gebruik van het product wordt geactiveerd. 

2. Hygiëne 

Er worden aanvullende punten toegekend voor contactvrije (op 
sensoren gebaseerde) spoelbedieningen die een foutieve detectie 
verhinderen en ervoor zorgen dat het spoelwater alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt vrijgegeven. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd, waaronder een korte beschrijving van de maatregelen 
die zijn genomen bij het ontwikkelen van het product om foutieve 
detectie te verhinderen en ervoor te zorgen dat de spoeling alleen na 
het daadwerkelijke gebruik van het product wordt geactiveerd. 
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3.2 Voorgestelde kerncriteria en uitgebreide criteria voor groene overheidsopdrachten met 
betrekking tot urinoiruitrusting 

Kerncriteria Uitgebreide criteria 

ONDERWERP ONDERWERP 

Aankoop van waterefficiënte urinoiruitrusting voor nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen 

Aankoop van waterefficiënte urinoiruitrusting voor nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen 

SELECTIECRITERIA SELECTIECRITERIA 

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

In het geval er een urinoiruitrusting moet worden geïnstalleerd, toont 
de inschrijver aan over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel 
te beschikken om zorg te dragen voor de installatie of vervanging van 
de producten. De inschrijver toont met name aan bekend te zijn met de 
te installeren producten, in het bijzonder voor wat betreft 
milieuvriendelijke instellingen, zoals aanpassing van het spoelvolume. 
De inschrijver beschrijft de samenstelling en kwalificaties van het team 
dat de diensten verricht. 

Verificatie: 

De inschrijver overlegt een lijst van vergelijkbare projecten die hij 
recentelijk heeft verricht (waarbij het aantal en het tijdsbestek van de 
projecten door de aanbestedende dienst worden gespecificeerd), 
alsmede verklaringen inzake de goede uitvoering en informatie over de 
kwalificaties en de ervaring van het personeel. 

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

 In het geval er een urinoiruitrusting moet worden geïnstalleerd, toont 
de inschrijver aan over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel 
te beschikken om zorg te dragen voor de installatie of vervanging van 
de producten. De inschrijver toont met name aan bekend te zijn met de 
te installeren producten, in het bijzonder voor wat betreft 
milieuvriendelijke instellingen, zoals aanpassing van het spoelvolume. 
De inschrijver beschrijft de samenstelling en kwalificaties van het team 
dat de diensten verricht. 

Verificatie: 

De inschrijver overlegt een lijst van vergelijkbare projecten die hij 
recentelijk heeft verricht (waarbij het aantal en het tijdsbestek van de 
projecten door de aanbestedende dienst worden gespecificeerd), 
alsmede verklaringen inzake de goede uitvoering en informatie over de 
kwalificaties en de ervaring van het personeel. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES 
1. Waterefficiëntie van spoelurinoiruitrusting 1. Waterefficiëntie van spoelurinoiruitrusting 

1.1 Volledig spoelvolume 

Het nominaal spoelvolume, onafhankelijk van de waterdruk, van de 
spoelurinoiruitrusting, mag op het moment van het in de handel 

1.1 Volledig spoelvolume 

Het nominaal spoelvolume, onafhankelijk van de waterdruk, van de 
spoelurinoiruitrusting, mag op het moment van het in de handel 
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brengen niet meer dan 2,0 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten moeten testresultaten overeenkomstig de in 
norm EN 13407 of een equivalente norm opgenomen testprocedure 
worden ingediend. De tests dienen te worden verricht door laboratoria 
die voldoen aan de algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of 
een equivalent daarvan. Voor gooturinoirs verwijst het volledige 
spoelvolume naar het water dat over een 60 cm brede doorlopende 
wand wordt gespoeld. 

brengen niet meer dan 1,0 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten moeten testresultaten overeenkomstig de in 
norm EN 13407 of een equivalente norm opgenomen testprocedure 
worden ingediend. De tests dienen te worden verricht door laboratoria 
die voldoen aan de algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of 
een equivalent daarvan. Voor gooturinoirs verwijst het volledige 
spoelvolume naar het water dat over een 60 cm brede doorlopende 
wand wordt gespoeld. 

1.2 Waterbesparing 

Urinoircombinaties en urinoirspoelsystemen moeten worden uitgerust 
met een afzonderlijke spoelbediening op vraag. Voor gooturinoirs met 
spoelsysteem moet worden voorzien in een afzonderlijke 
spoelbediening op vraag voor niet meer dan 60 cm breedte 
doorlopende wand. 

Voor urinoirs moet een afzonderlijke spoelbediening op vraag kunnen 
worden gebruikt. Voor gooturinoirs zonder spoelsysteem moeten 
afzonderlijke spoelbedieningen op vraag in een niet meer dan 60 cm 
brede doorlopende wand kunnen worden geplaatst. 

 
 
 

 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 

1.2 Waterbesparing 

Urinoircombinaties en urinoirspoelsystemen moeten worden uitgerust 
met een afzonderlijke spoelbediening op vraag. Voor gooturinoirs met 
spoelsysteem moet worden voorzien in een afzonderlijke 
spoelbediening op vraag voor niet meer dan 60 cm breedte 
doorlopende wand. 

Voor urinoirs moet een afzonderlijke spoelbediening op vraag kunnen 
worden gebruikt. Voor gooturinoirs zonder spoelsysteem moeten er 
afzonderlijke spoelbedieningen op vraag in een niet meer dan 60 cm 
brede doorlopende wand aanwezig zijn. 

Voor met sensoren uitgeruste urinoirs: 

Op sensoren gebaseerde spoelbedieningen moeten foutieve detectie 
verhinderen en ervoor zorgen dat het spoelwater alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt vrijgegeven. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
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oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd. 

oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd. Voor producten die zijn uitgerust met op sensoren 
gebaseerde spoelbedieningen moet de inschrijver een korte 
beschrijving geven van de maatregelen die zijn genomen bij het 
ontwikkelen van het product om foutieve detectie te verhinderen en 
ervoor te zorgen dat de spoeling alleen na het daadwerkelijke gebruik 
van het product wordt geactiveerd. 

1.3 Afstelling van spoelvolume 

Spoelsystemen moeten worden uitgerust met een afstelinrichting, 
zodat de spoelvolumes door de installateur kunnen worden afgesteld 
om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden van het 
afvoersysteem. Het volledige spoelvolume na afstelling volgens de 
installatie-instructies mag niet meer dan 2 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd. 

1.3 Afstelling van spoelvolume 

Spoelsystemen moeten worden uitgerust met een afstelinrichting, 
zodat de spoelvolumes door de installateur kunnen worden afgesteld 
om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden van het 
afvoersysteem. Het volledige spoelvolume na afstelling volgens de 
installatie-instructies mag niet meer dan 1 l/spoeling bedragen. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd. 

2 Productprestaties 2 Productprestaties 

2.1 Eisen voor urinoirspoelsystemen 

Spoelsystemen moeten voldoen aan de eisen van de desbetreffende 
EN-normen zoals vermeld in tabel 2. Dit criterium geldt niet voor de 
eisen voor het meten van het nominale spoelvolume die zijn 
opgenomen in de desbetreffende EN-normen zoals vermeld in tabel 2. 

Tabel 2. EN-normen inzake de vereisten voor urinoirspoel-systemen 
 

Nummer Titel 

EN 14055 Stortbakken voor wc-potten en urinoirs 

2.1 Eisen voor urinoirspoelsystemen 

Spoelsystemen moeten voldoen aan de eisen van de desbetreffende 
EN-normen zoals vermeld in tabel 2. Dit criterium geldt niet voor de 
eisen voor het meten van het nominale spoelvolume die zijn 
opgenomen in de desbetreffende EN-normen zoals vermeld in tabel 2. 

Tabel 2. EN-normen inzake de vereisten voor urinoirspoel-systemen 
 

Nummer Titel 

EN 14055 Stortbakken voor wc-potten en urinoirs 
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EN 12541 Sanitaire kranen – Drukspoelers PN 10 met 
automatische sluiting voor toiletten en urinoirs 

EN 15091 Sanitaire kranen en hulpstukken – Elektronisch 
openende en sluitende kranen en hulpstukken 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat het spoelsysteem van het product aan de vereisten van 
voornoemde respectieve EN-normen of equivalente normen voldoet. 

EN 12541 Sanitaire kranen – Drukspoelers PN 10 met 
automatische sluiting voor toiletten en urinoirs 

EN 15091 Sanitaire kranen en hulpstukken – Elektronisch 
openende en sluitende kranen en hulpstukken 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat het spoelsysteem van het product aan de vereisten van 
voornoemde respectieve EN-normen of equivalente normen voldoet. 

2.2 Spoelprestaties van urinoircombinaties en urinoirs 

De spoelprestaties van urinoircombinaties en urinoirs moeten voldoen 
aan de eisen van norm EN 13407. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat de spoelprestaties van het product aan de eisen van norm EN 
13407 of een equivalente norm voldoen.  

2.2 Spoelprestaties van urinoircombinaties en urinoirs 

De spoelprestaties van urinoircombinaties en urinoirs moeten voldoen 
aan de eisen van norm EN 13407. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat de spoelprestaties van het product aan de eisen van norm EN 
13407 of een equivalente norm voldoen.  

2.3 Prestaties van een watervrij urinoir 

Watervrije urinoirs dienen te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen 
in aanhangsel 1 van Besluit 2013/641/EU van de Commissie. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

2.3 Prestaties van een watervrij urinoir 

Watervrije urinoirs dienen te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen 
in aanhangsel 2 van Besluit 2013/641/EU van de Commissie. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 
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Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat het product aan voornoemde vereisten voldoet.  

Voor andere producten wordt een testrapport geaccepteerd waaruit 
blijkt dat het product aan voornoemde vereisten voldoet. 

3. Levensduur 

De spoelurinoiruitrusting dient te worden gedekt door een garantie op 
herstel of vervanging van ten minste vier jaar. De lekdichtheid en alle 
kleppen van het product worden duidelijk gedekt door de 
garantievoorwaarden. De inschrijver dient er voorts voor te zorgen dat 
gedurende ten minste tien jaar na de aankoopdatum originele 
reserveonderdelen, of gelijkwaardige onderdelen, beschikbaar zijn. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals een 
eigen verklaring van de producent waarin wordt aangegeven dat aan 
voornoemde clausule is voldaan. 

3. Levensduur 

De spoelurinoiruitrusting dient te worden gedekt door een garantie op 
herstel of vervanging van ten minste vijf jaar. De lekdichtheid en alle 
kleppen van het product worden duidelijk gedekt door de 
garantievoorwaarden. De inschrijver dient er voorts voor te zorgen dat 
gedurende ten minste tien jaar na de aankoopdatum originele 
reserveonderdelen, of gelijkwaardige onderdelen, beschikbaar zijn. 

  
 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals een 
eigen verklaring van de producent waarin wordt aangegeven dat aan 
voornoemde clausule is voldaan. 

4. Biologische afbreekbaarheid van de vloeistof en onderhoud 
van de watervrije urinoirs 

Watervrije urinoirs moeten gebruikmaken van een gemakkelijk 
biologisch afbreekbare vloeistof of volledig zonder vloeistof 
functioneren. Bovendien moet de inschrijver de onderhoudsregeling 
voor het watervrije urinoir specificeren, waaronder, indien van 
toepassing, het tijdstip van vervanging van het verwisselbare patroon 
en een lijst van dienstverleners voor regelmatig onderhoud van deze 
producten. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten worden een uittreksel uit de 

4. Biologische afbreekbaarheid van de vloeistof en onderhoud 
van de watervrije urinoirs 

Watervrije urinoirs moeten gebruikmaken van een gemakkelijk 
biologisch afbreekbare vloeistof of volledig zonder vloeistof 
functioneren. Bovendien moet de inschrijver de onderhoudsregeling 
voor het watervrije urinoir specificeren, waaronder, indien van 
toepassing, het tijdstip van vervanging van het verwisselbare patroon 
en een lijst van dienstverleners voor regelmatig onderhoud van deze 
producten. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Voor andere producten worden een uittreksel uit de 
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gebruikersinformatie waarin de vereiste onderhoudsregeling wordt 
beschreven en/of een link naar de website van de producent waarop 
deze informatie te vinden is, en documentatie over de gebruikte 
technologie, alsook, bij gebruik van een vloeistof, een testverslag ter 
staving van de gemakkelijke biologische afbreekbaarheid van de 
vloeistof volgens de definitie en testmethoden als vermeld in de 
"Guidance on the Application of the CLP Criteria"2 overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, geaccepteerd.  

 

gebruikersinformatie waarin de vereiste onderhoudsregeling wordt 
beschreven en/of een link naar de website van de producent waarop 
deze informatie te vinden is, en documentatie over de gebruikte 
technologie, alsook, bij gebruik van een vloeistof, een testverslag ter 
staving van de gemakkelijke biologische afbreekbaarheid van de 
vloeistof volgens de definitie en testmethoden als vermeld in de 
"Guidance on the Application of the CLP Criteria"2 overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, geaccepteerd. 

5. Installatie-instructies en gebruikersinformatie 

De spoelurinoiruitrusting dient vergezeld te gaan van de volgende 
informatie, in gedrukte vorm (op de verpakking en/of op de 
documentatie die het product vergezelt) en/of in elektronische vorm: 

- instructies voor een correcte installatie, waaronder informatie over 
de categorieën en/of typen waarvoor het product is getest, 
informatie over de specifieke bedrijfsdruk waarvoor het product 
geschikt is, informatie over de typen afvoersystemen waarvoor 
het product kan worden gebruikt, informatie over de wijze van 
afstelling van de volledige spoelvolumes en de gevolgen daarvan 
(in termen van niveau van het restwater, vulniveau enz.), en in het 
geval van onafhankelijk in de handel gebrachte urinoirs en 
urinoirspoelsystemen, informatie over de producten waarmee zij 
dienen te worden gecombineerd om een volledig functionerende 
eenheid samen te stellen die waterzuinig is; 

- advies over hoe het milieueffect door verstandig gebruik kan 
worden geminimaliseerd, met name informatie over correct gebruik 
van het product om het waterverbruik te minimaliseren; 

- informatie over het volledige spoelvolume in l/spoeling; 

- aanbevelingen over correct gebruik en onderhoud van het 
product, waaronder advies over het onderhoud en het gebruik van 
het product, informatie over de onderdelen die kunnen worden 
vervangen, instructies betreffende de vervanging van de sluitring 
en andere hulpstukken wanneer het product lekt, advies over de 

5. Installatie-instructies en gebruikersinformatie 

De spoelurinoiruitrusting dient vergezeld te gaan van de volgende 
informatie, in gedrukte vorm (op de verpakking en/of op de 
documentatie die het product vergezelt) en/of in elektronische vorm: 

- instructies voor een correcte installatie, waaronder informatie over 
de categorieën en/of typen waarvoor het product is getest, 
informatie over de specifieke bedrijfsdruk waarvoor het product 
geschikt is, informatie over de typen afvoersystemen waarvoor het 
product kan worden gebruikt, informatie over de wijze van 
afstelling van de volledige spoelvolumes en de gevolgen daarvan 
(in termen van niveau van het restwater, vulniveau enz.), en in het 
geval van onafhankelijk in de handel gebrachte urinoirs en 
urinoirspoelsystemen, informatie over de producten waarmee zij 
dienen te worden gecombineerd om een volledig functionerende 
eenheid samen te stellen die waterzuinig is; 

- advies over hoe het milieueffect door verstandig gebruik kan 
worden geminimaliseerd, met name informatie over correct gebruik 
van het product om het waterverbruik te minimaliseren; 

- informatie over het volledige spoelvolume in l/spoeling; 

- aanbevelingen over correct gebruik en onderhoud van het product, 
waaronder advies over het onderhoud en het gebruik van het 
product, informatie over de onderdelen die kunnen worden 
vervangen, instructies betreffende de vervanging van de sluitring 
en andere hulpstukken wanneer het product lekt, advies over de 

                                                      
2 De laatste beschikbare versie van de richtsnoeren (versie 3.0 van november 2012) is te vinden op de website van ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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schoonmaak enz.; 

- informatie over passende verwijdering van afgedankte producten. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals 
schriftelijke bewijsstukken van de producent waarin wordt aangegeven 
dat aan voornoemde clausule is voldaan. 

schoonmaak enz.; 

- informatie over passende verwijdering van afgedankte producten. 

 
Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, zoals 
schriftelijke bewijsstukken van de producent waarin wordt aangegeven 
dat aan voornoemde clausule is voldaan. 

GUNNINGSCRITERIA GUNNINGSCRITERIA 
Er worden punten toegekend voor: Er worden punten toegekend voor: 
1. Aanvullende waterbesparing voor de spoeling 

Voor elke 0,25 liter aanvullende watervermindering van het volledige 
spoelvolume zoals gespecificeerd bij criterium 1.1, worden 
aanvullende punten toegekend. 

 
Verificatie: 

De inschrijver dient de testresultaten in overeenkomstig de in norm 
EN 13407 of vergelijkbare normen opgenomen testprocedure. De tests 
dienen te worden verricht door laboratoria die voldoen aan de 
algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of een equivalent 
daarvan. Voor een spoelurinoiruitrusting die een doorlopende wand 
bevat (bijvoorbeeld gooturinoirs), verwijst het volledige spoelvolume 
naar het water dat over een 60 cm brede doorlopende wand wordt 
gespoeld. 

1. Aanvullende waterbesparing voor de spoeling 

Voor elke 0,25 liter aanvullende watervermindering van het volledige 
spoelvolume zoals gespecificeerd bij criterium 1.1, worden 
aanvullende punten toegekend. 

 
Verificatie: 

De inschrijver dient de testresultaten in overeenkomstig de in norm 
EN 13407 of vergelijkbare normen opgenomen testprocedure. De tests 
dienen te worden verricht door laboratoria die voldoen aan de 
algemene vereisten van norm EN ISO 17025 of een equivalent 
daarvan. Voor een spoelurinoiruitrusting die een doorlopende wand 
bevat (bijvoorbeeld gooturinoirs), verwijst het volledige spoelvolume 
naar het water dat over een 60 cm brede doorlopende wand wordt 
gespoeld. 

2. Hygiëne 

Er worden aanvullende punten toegekend voor contactvrije (op 
sensoren gebaseerde) spoelbedieningen die een foutieve detectie 
verhinderen en ervoor zorgen dat het spoelwater alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt vrijgegeven. 

 

2. Hygiëne 

Er worden aanvullende punten toegekend voor contactvrije (op 
sensoren gebaseerde) spoelbedieningen die een foutieve detectie 
verhinderen en ervoor zorgen dat het spoelwater alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt vrijgegeven. 
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Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd, met een korte beschrijving van de maatregelen die zijn 
genomen bij het ontwikkelen van het product om foutieve detectie te 
verhinderen en ervoor te zorgen dat de spoeling alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt geactiveerd. 

Verificatie: 

Producten waarvoor een relevant milieukeur van type 1 is verleend en 
die aan de vermelde vereisten beantwoorden, worden geacht te 
voldoen. 

Overige passende bewijzen worden ook geaccepteerd, bijvoorbeeld 
een verklaring van de producent/leverancier waarin het soort gebruikte 
oplossing en de technische parameters daarvan worden 
gespecificeerd, met een korte beschrijving van de maatregelen die zijn 
genomen bij het ontwikkelen van het product om foutieve detectie te 
verhinderen en ervoor te zorgen dat de spoeling alleen na het 
daadwerkelijke gebruik van het product wordt geactiveerd. 

 

4. TOELICHTING 
Bij de aankoop van spoeltoilet- en urinoiruitrusting kunnen de aanbestedende diensten afzonderlijke contracten (bijvoorbeeld ten aanzien van 
het ontwerp, de levering of de installatie van de uitrusting) aan afzonderlijke contractanten gunnen. In dergelijke gevallen is het derhalve de 
verantwoordelijkheid van de verschillende contractanten om aan de diverse criteria te voldoen. 

Nadat de installatiewerkzaamheden zijn afgerond, moet de gebruikersinformatie worden doorgegeven aan de juiste persoon (tezamen met een 
link naar de informatie op de website van de producent). 

Spoeltoilet- en urinoiruitrusting vereist goed onderhoud om te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren. Met de jaren kunnen bepaalde 
onderdelen hun vereiste eigenschappen verliezen, bijvoorbeeld afsluitstukjes die geen goede bescherming meer bieden tegen lekken en die 
derhalve moeten worden vervangen. Daarom moet de toestand van de spoeltoilet- en urinoiruitrusting regelmatig worden gecontroleerd en moeten 
eventuele versleten onderdelen worden vervangen. 

Voor spoeltoiletuitrustingen moet worden opgemerkt dat, wanneer er uitgebreide criteria worden gehanteerd, het voornaamste selectiecriterium 
bestaat in het gemiddelde spoelvolume zoals uiteengezet in “Technische specificaties – 1.4” (de vereisten voor het nominale volledige en het 
beperkte spoelvolume, zoals vermeld in respectievelijk 1.1 en 1.2, moeten worden gezien als een waarborg); wanneer de kerncriteria worden 
gehanteerd, kunnen de gunningscriteria inzake de aanvullende waterbesparing voor de volledige spoeling (zoals uiteengezet in “Gunningscriteria – 
1”) en aanvullende waterbesparing voor de beperkte spoeling (zoals uiteengezet in “Gunningscriteria – 2”) van belang zijn om op grond van 
aanvullende waterbesparing een hogere mate van selectiviteit te bereiken. 

Ten aanzien van urinoiruitrusting moet worden opgemerkt dat het voornaamste selectiecriterium bestaat in het nominale spoelvolume zoals 
uiteengezet in “Technische specificaties – 1.1” voor zowel de kerncriteria als de uitgebreide criteria. Gunningscriteria inzake de aanvullende 
waterbesparing voor de spoeling (zoals uiteengezet in “Gunningscriteria – 1”) kunnen van belang zijn om op grond van aanvullende 
waterbesparing een hogere mate van selectiviteit te bereiken. 
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Voordat een van de gunningscriteria wordt toegepast, moet eerst de nationale/lokale wetgeving worden gecontroleerd om eventuele conflicten 
tussen de wettelijke vereisten en de voorgestelde gunningscriteria te vermijden. 

Voor gebouwen waar spoeltoilet- en urinoiruitrustingen gedurende langere periode niet worden gebruikt, kunnen de aanbestedende diensten om 
redenen van hygiëne vereisten opnemen inzake de activering van een antistagnatiespoeling, d.w.z. dat de ongebruikte uitrusting met regelmatige 
intervallen wordt doorgespoeld (bijvoorbeeld eenmaal per dag of eenmaal per week). 

 
 
5. Levenscycluskosten 
De levenscycluskosten omvatten de totale kosten van het product gedurende de gehele levensduur, met inbegrip van plannings-, ontwerp-, 
aankoop- en ondersteuningskosten en alle overige kosten die direct toe te rekenen zijn aan het bezit of het gebruik van het product. 

In openbare of bedrijfsgebouwen vormt het watergebruik voor een toilet met een dubbele spoeling van 6/4 liter meer dan 80 % van de totale 
levenscycluskosten. Daarom kan worden geconcludeerd dat beslissingen bij overheidsopdrachten die rekening houden met het watergebruik van 
het product, leiden tot de meest gunstige milieu- en financiële resultaten. 

Ter illustratie is in figuur 1 een reeks van in toenemende mate waterefficiënte spoelmechanismen voor toiletcombinaties in openbare of 
bedrijfsgebouwen opgenomen om het bijbehorende effect op de levenscycluskosten weer te geven. 
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Figuur 1: Levenscycluskosten voor verschillende toiletcombinaties (in €2011) 

 
Uit figuur 1 blijkt dat de totale levenscycluskosten voor een toiletcombinatie in een openbaar of bedrijfsgebouw aanzienlijk afnemen naarmate men 
verschuift van een toilet met een enkele spoeling van 6 liter naar het meest efficiënte toilet met een dubbele spoeling van 3,5/2 liter, waarbij de 
besparingen uitsluitend terug te voeren zijn op een lager watergebruik. De totale levenscycluskosten van een toilet met een dubbele spoeling van 
3,5/2 liter (ongeveer 1 500 EUR op basis van de prijzen van 2011) zijn iets minder dan de helft van de levenscycluskosten van een toilet met een 
enkele spoeling van 6 liter (ruim 3 100 EUR). In dit voorbeeld daalt de bijdrage van de waterkosten in de totale levenscycluskosten van 86 % (toilet 
met spoeling van 6 liter ) tot 70 % (toilet met spoeling van 3,5/2 liter). 
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