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Gerecycleerde materialen: welke informatie geven de labels?

Hoe houden de labels rekening met de gerecycleerde inhoud van materialen en producten?

Liesbet TEMMERMAN (CERAA asbl)

Liesbet TEMMERMAN is architect en behaalde haar diploma bij de Université Libre de Bruxelles (ISAI Victor
Horta). Ze is gespecialiseerd in duurzaam bouwen en renoveren, met een bijzondere aandacht voor de
milieu-impact van materialen en bouwtechnieken, en in milieurecht. In 2008 heeft ze zich aangesloten bij het
team van het Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en Architecture (CERAA) vzw, waar ze sinds 2013 de
leiding heeft. Ze leidt er verschillende technische studies en projecten voor de ontwikkeling van tools voor
evaluatie en hulp bij het ontwerp, bestemd voor de vakmensen uit de sector. Sinds vele jaren werkt ze
geregeld als opleidster en spreekster rond het thema bouwmaterialen en -technieken en hun impact op het
milieu en de gezondheid. Tegelijk blijft ze als architect aan de slag, in het bijzonder voor cohousingprojecten.

Om de diverse aspecten aan te vullen die tijdens dit seminarie over recyclage van materialen en voorbeelden
van goede praktijk behandeld worden, zal Liesbet een overzicht maken van de wijze waarop de tools voor
keuzehulp en de voorschriften aandacht besteden aan gerecycleerde materialen, namelijk de labels.

De term "label" verbergt er andere: niet iedereen mag zich een ecolabel noemen, maar dat doet geen afbreuk
aan het belang van een andere soort milieuverklaring, zoals de zelf gedefinieerde ecologische labels of
EPD's, daar deze laatste de wagenspil bij uitstek zijn voor een benadering van milieubeoordeling op basis van
betrouwbare en geharmoniseerde gegevens. Het is dus nodig om eerst de precieze definities van al deze
termen te kennen, en het bestaan en de reikwijdte van de normen die dit geheel reguleren.

Hoewel de labels en certificaten (twee verschillende soorten instrumenten) in de eerste plaats de naleving van
hun specifiek referentiedocument waarborgen, hechten sommige van hen belang aan recyclage. De aanpak
is echter niet uniform, en voor een klare kijk moet men n de respectievelijke eisen bestuderen. Daartoe zal u
een selectie van labels worden voorgesteld, om uit te leggen hoe ze werken en hoe u te werk moet gaan om
te ontdekken wat er zich achter deze labels "verschuilt".

Tot slot is het essentieel om ook een overzicht te hebben van de lopende en toekomstige evoluties op
Europees niveau, waar de Green Deal, vergezeld van zijn programma's, maatregelen, acties en reglementaire
luiken, centraal ligt in de transitie van de bouwsector in de EU naar een duurzamer, meer circulair en meer
hulpbronnenefficiënt model.

Voor meer informatie: www.ceraa.be



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Het gebruik van gerecycleerde materialen en milieukeuren 

situeren in relatie tot milieunormen en -verklaringen voor 

bouwproducten

• De specifieke kenmerken van milieukeuren toelichten

• Een overzicht geven van de aanpak van enkele 

geselecteerde (milieu)keurmerken met betrekking tot 

gerecycleerde inhoud

• Het toepassingsgebied uitbreiden tot andere soorten 

verklaringen die u kunt tegenkomenHet belang van EPD's

benadrukken, nu en in de toekomst

• Wijzen op de te volgen ontwikkelingen op Europees niveau
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Milieuverklaringen: types, overzicht en definities

II. Gerecycleerde inhoud: definitie

III. De ecolabels 

IV. Focus op enkele (éco)labels onder de invalshoek 

van de gerecycleerde inhoud

V. Zelf gedefinieerde ecologische labels

VI. EPDs

VII. Een Europees kader in volle evolutie
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I.  MILIEUVERKLARINGEN: 

TYPES, OVERZICHT EN DEFINITIES
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I.  MILIEUVERKLARINGEN: 

TYPES, OVERZICHT EN DEFINITIES
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• TYPE I : ECOLABEL
gebaseerd op een referentiedocument, een 

levenscyclusbenadering, multi-impact, opgesteld in 
overleg...

ISO 14021

TYPE II
ISO 14025

TYPE III
ISO 14026

TYPE IV
ISO 14024

TYPE I

• TYPE II : ZELF 

GEDEFINIEERDE 

ECOLOGISCHE LABELS
geen certificering door een onafhankelijke 

derde partij vereist, staat onder de directe 
verantwoordelijkheid van de onderneming 
die het op zijn project of dienst aanbrengt

• TYPE III: EPD
Vermeldt gekwantificeerde informatie over een 
gedefinieerde reeks milieu-effecten op basis van een LCA
Opgesteld / uitgegeven wegens:
• wettelijke verplichting in het kader van de aanbrenging 

van een milieuboodschap OF
• vrijwillige verstrekking van gestandaardiseerde milieu-

informatie die gebruikt kan worden om de milieu-
impact van bouwwerken te berekenen (bv. via Totem)

• TYPE IV: 
VERMELDING 
ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK          
(bv. PEF)



II. GERECYCLEERDE INHOUD: DEFINITIE
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De definitie van "gerecycleerde inhoud", die internationaal 
erkend wordt, wordt gegeven door de norm ISO 
14021:2016 :
• Massapercentage gerecycleerd materiaal in een product 

of verpakking. 

• Alleen pre- en post-consumer materialen worden als 

gerecycleerde inhoud beschouwd.



II. GERECYCLEERDE INHOUD: DEFINITIE
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Pre-consumer materiaal:
materiaal dat tijdens een 

fabricageproces aan de afvalstroom 

wordt onttrokken. 

Post-consumer materiaal:
Gegenereerd door huishoudens of 

door commerciële, industriële of 

institutionele installaties in hun rol 

van eindgebruiker van het product 

dat niet meer kan dienen voor het 

gebruik voor hetwelk het ontworpen 

werd.

Definities volgens ISO 14021:2016:

Uitgesloten: hergebruik van 

materialen zoals die afkomstig van 

het herverwerken, opnieuw 

vermalen of resten die worden 

gegenereerd tijdens een gegeven 

procedé en die in dat zelfde 

procedé dat ze heeft gegenereerd, 

gerecupereerd kunnen worden. 

Dit omvat materialen die uit de 

distributieketen worden 

geretourneerd. 



III. ECOLABELS
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(milieuverklaring van type I)

Algemeen normatief kader en aanvullende normen:

• Type I = milieuverklaring die vermeldt 

dat een product voldoet aan de 

criteria van een ecolabelprogramma

• Ecolabel = vrijwillig programma 

gebaseerd op meerdere criteria, dat 

erin bestaat om een licentie toe te 

kennen dat toelating geeft om 

milieulabels te gebruiken op de 

producten, die aanduiden dat een 

bepaald product verkieslijk is voor het 

milieu in een gegeven 

productcategorie en in functie van 

beschouwingen betreffende de 

levenscyclus

• ISO 14020:2022
Milieuverklaring en programma's voor producten –

Principes en algemene eisen

• EN 15804+A2:2019
Bijdrage van bouwwerken aan duurzame 

ontwikkeling - Milieuproductverklaringen -

Kernregels voor de productcategorieën 

bouwproducten

• ISO/TS 14027:2017
Markeringen en milieuverklaringen - Ontwikkeling 

van de regels voor het definiëren van de 

productcategorieën 

• ISO 14040:2006 et ISO 14044:2006
Eisen en kader voor LCA's

• ISO 14024:2018
Milieulabels en -verklaringen —

Aflevering van het milieulabel van type I — Principes en procedures



III. ECOLABELS
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(milieuverklaring van type I)

Voorbeelden van ecolabels (aanwezig op de Belgische markt):

Andere labels (die gedeeltelijk of helemaal niet voldoen aan de 

normen die de DEP's van type I reguleren) en certificaten:



IV. FOCUS OP ENKELE LABELS
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Geselecteerde labels 

(op basis van een 

geïnformeerde keuze)
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• Ecolabel opgericht in 2001 in Duitsland

• Specifiek voor bouwmaterialen 

• Beheerd door Nature Plus, internationale vereniging 
die de bescherming van het milieu en de gezondheid in 
de bouwsector promoot 

De database van de van de gecertificeerde producten telt 

momenteel 

- 538 producten

- van ruwbouwmaterialen tot afwerkingselementen, over 
thermische isolatiematerialen

• Evaluatie van de effecten: op basis van een LCA

• Controle uitgevoerd door onafhankelijke instellingen

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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• Ambitie: 
Producten belonen met een hoge prestatie op het vlak van 
- milieu
- gezondheid
- duurzaamheid

• Bevordert (cf. website) 

Bouwproducten op basis van materialen
- van hernieuwbare oorsprong
- van het type secundaire grondstof
- die overvloedig beschikbaar zijn

• Eisen:
Voldoen aan 
- de eisen van de basisrichtlijnen en aan de specifieke richtlijnen voor 

het desbetreffende product

Legt alle voornoemde normen op (cf. slide 8)

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS



14

(gemeenschappelijk voor alle 
producten)

GL5001 Chemische stoffen

GL5002
Herkomst en 
bescherming van hout

GL5003

Natuurbehoud in geval 
van exploitatie van 
minerale hulpbronnen

GL5004
Transparantie en sociale 
verantwoordelijkheid

GL5010
Producten met lage 
emissie

GL5020
Verenigbaarheid met het 
klimaat en energie-
efficiëntie

• Basisrichtlijnen:

Eisen met betrekking tot de 
gerecycleerde inhoud of de 
inkomende pre- of post-
consumer materialen?

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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(gemeenschappelijk voor alle 
producten)

GL5001 Chemische stoffen

GL5002
Herkomst en 
bescherming van 
hout

GL5003

Natuurbehoud in geval 
van exploitatie van 
minerale hulpbronnen

GL5004
Transparantie en sociale 
verantwoordelijkheid

GL5010
Producten met lage 
emissie

GL5020
Verenigbaarheid met het 
klimaat en energie-
efficiëntie

• Basisrichtlijnen:

→ gerecycleerde inhoud:

indien gebruikt, 
geografische herkomst in 
een straal ≤ 300km weg-
equivalent (*)

→ nieuwe grondstoffen: 

zo hoog mogelijk % hout 
afkomstig van duurzaam 
beheerde bossen (FSC)

→ gerecupereerd hout (≠ 

gerecycleerd hout): hout 
dat niet behandeld werd 
of dat uitsluitend 
mechanische bewerkingen 
heeft ondergaan

(*) 1 km weg = 2,5 km trein = 27 km schip via zee = 4 km boot via rivier

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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(gemeenschappelijk voor alle 
producten)

GL5001 Chemische stoffen

GL5002
Herkomst en 
bescherming van hout

GL5003

Natuurbehoud in 
geval van 
exploitatie van 
minerale 
hulpbronnen

GL5004
Transparantie en sociale 
verantwoordelijkheid

GL5010
Producten met lage 
emissie

GL5020
Verenigbaarheid met het 
klimaat en energie-
efficiëntie

• Basisrichtlijnen:

→ gerecycleerde inhoud:
moet de voorkeur krijgen 
(pre- of post-consumer) (er 
wordt geen min. gewichts-
% vermeld)

→ nieuwe, niet-
hernieuwbare 
grondstoffen: mogen 
enkel gebruikt worden 
indien er geen 
gerecycleerde materialen 
(pre- of post-consumer) 

beschikbaar zijn in 
voldoende hoeveelheid of 
kwaliteit of binnen een 
vervoerstraal die op milieu-
vlak te rechtvaardigen is

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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GL0100
Thermische isolatie op basis van 
hernieuwbare grondstoffen

GL0200
Hout en materialen op basis van 
hout

GL0300
Composietsystemen voor 
thermische isolatie (gebouwschil)

GL0400
Thermische isolatiematerialen op 
basis van geëxpandeerde of 
verschuimde minerale 

GL0500 Dakpannen en dakleien

GL0600 Muurverf

GL0700
Verf, vernis, lak, beits, olie, was 
voor producten op basis van 
hernieuwbare grondstoffen 

GL0800
Mortel, gips en kleefmiddelen op 
minerale basis

• Specifieke productrichtlijnen:

GL0900
Kleefstoffen voor producten op 
basis van hernieuwbare 
grondstoffen

GL1000 Droge binnenafbouwplaten 

GL1100
Metselwerkelementen: blokken en 
bakstenen

GL1200 Soepele vloerbedekkingen

GL1400 Vloerbedekkingen uit textiel

GL1600 Houten deuren 

GL1700
Luchtafdichtingen voor producten 
op basis van hernieuwbare 
grondstoffen 

GL1800 Behangpapier

GL2000 Geprefabriceerde bouwelementen

Boomstructuur met de categorieën 

GL0200
Hout en materialen op basis van 
hout

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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GL0201
Platen op basis van houtvezels

GL0202
Bouwplaten op basis van 
houtspaanders en -snippers

GL0203 OSB-bouwplaten

GL0204 Houtmultiplexplaten

GL0205

Producten op basis van 
houtagglomeraat voor niet-
structurele toepassingen

GL0206

Platen op basis van houtlaminaat 
of gelamelleerd hout voor 
meubilair en binneninrichting

Boomstructuur met de categorieën

GL0207 MDF-platen 

GL0208
Platen op basis van houtvezels 
met een gemiddelde en hoge 
dichtheid

GL0209
Vloerbedekkingen uit hout en op 
basis van hout

GL0210 Onbehandeld massief hout

GL0211
Producten op basis van 
houtagglomeraat voor 
structurele toepassingen

GL0212
Hout voor tuinen en 
buitenomgeving

GL0213
Gevelparementen uit hout en op 
basis van hout

GL0200 Hout en materialen op basis van hout

Boomstructuur met de diverse producten die tot deze categorie behoren

• Voorbeeld:

GL0203 OSB-bouwplaten

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS



GL0203 OSB-bouwplaten

• Voorbeeld
:

Specifieke eisen (onvolledige lijst !)

2.3
Oorsprong en aard van de grondstoffen, productie van het 
product en de voorproducten

• minimum  50% (massa) van de inkomende stoffen 
afkomstig van pre- of post-consumer afvalstoffen

• waarvan min.  80% met een geografische herkomst in een 
straal ≤ 300km weg-equivalent (*)

(*) 1 km weg = 2,5 km trein = 27 km schip via zee = 4 km boot via rivier
19

2.7 Verklaring

• Alle inkomende stoffen oplijsten, gerangschikt per 
afnemende massa-%, met duidelijke aanduiding van hun aard 
en geografische herkomst
(op de verpakking van het product - indien onmogelijk, in zijn 
technische documentatie)

• Voor alle inkomende tussenproducten die > 0,1% (massa) 
van het eindproduct vertegenwoordigen, moet ook de volledige 
samenstelling worden aangegeven

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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GL0101 (…) op basis van hennep

GL0102 (…) op basis van vlas

GL0103 (…) op basis van schapenwol

GL0104
(…) uit platen, op basis van 
houtvezels

GL0105
(…) in bulk en in te blazen, op 
basis van lignocellulose (*)

GL0106
(…) op basis van gerecycleerd / 
gerecupereerd papier

GL0107
(…) in te blazen, op basis van 
cellulose

GL0108
(…) in bulk en in te blazen, op 
basis van houtspaanders of -
snippers

GL0109 (…) op basis van jute

GL0111 (…) in te blazen, op basis van stro

GL0112
(…) in bulk en in te blazen, op 
basis van roggepellets

GL0113 (…) in platen, op basis van kurk

Boomstructuur met de categorieën

GL0100 Thermische isolatie op basis van hernieuwbare grondstoffen

Boomstructuur met de diverse producten die tot deze categorie behoren

• Voorbeeld:

(*) Lignocellulose is samengesteld uit lignine, hemicellulose en cellulose in variabele verhoudingen. Ze is sterk 
aanwezig in de celwand van planten, hout en stro. Haar moleculen organiseren zich tot polymeren en hebben 
een fibrillaire structuur.

GL0107
(…) in te blazen, op basis van 
cellulose

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS



GL0107
In te blazen thermische 
isolatiematerialen, op basis van 
cellulose

• Voorbeeld
:

Specifieke eisen 
(onvolledige lijst !)

2.2
Samenstelling, beperking en verbod op stoffen

• minimum  85% (massa) van het eindproduct bestaat uit 
gerecycleerd krantenpapier (groep 2.01 volgens EN 643)

(*) 1 km weg = 2,5 km trein = 27 km schip via zee = 4 km boot via rivier
21

2.3
Oorsprong en aard van de grondstoffen, productie van het 
product en de voorproducten

• 100% (massa) van de inkomende stoffen voor de productie 
van cellulose zijn afkomstig van pre- of post-consumer afval

2.7 Verklaring

• Alle inkomende stoffen oplijsten, gerangschikt per 
afnemende massa-%, met duidelijke aanduiding van hun aard
en geografische herkomst
(op de verpakking van het product - indien onmogelijk, in zijn 
technische documentatie)

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> NATUREPLUS
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• Ecolabel opgericht in 1978 in Duitsland 

• Van toepassing op 
- ≠ productcategorieën, bv. onderhoudsproducten, papier, 

elektrische toestellen, waaronder bouwproducten

- +/- 1500 bouwproducten 

- voor de grote meerderheid binnenafwerkingsproducten 

• Beheerd door 
- Duits Ministerie van Leefmilieu + het Federaal Agentschap

- jury samengesteld uit ≠ betrokken partijen en 

- Duits Instituut voor de gezondheid, de kwaliteit en de labels (RAL)

• Evaluatie van de effecten: op basis van een LCA

• Controle uitgevoerd door onafhankelijke instellingen

• Eisen: specifiek per productcategorie 

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL
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https://www.blauer-engel.de/en/products

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL

https://www.blauer-engel.de/en/products
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https://www.blauer-engel.de/en/products

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL

https://www.blauer-engel.de/en/products
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Eisen met betrekking tot de 
gerecycleerde inhoud of de inkomende 

pre- of post-consumer materialen?

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL
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Eisen met betrekking tot de 
gerecycleerde inhoud of de inkomende 

pre- of post-consumer materialen?

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL



DE-UZ 216
Betonproducten die gerecycleerde aggregaten 
bevatten, voor gebruik als buitenvloerbedekking

• Voorbeeld
:

Eisen (onvolledige lijst !)

3.1.2 Grondstoffen - aggregaten

• minimum  30% (massa) van de 
inkomende aggregaten met een diameter 
> 2mm moeten afkomstig zijn van pre-
of post-consumer afval

27

Andere (interessant)

3.7
Informatie van de 
consument

Expliciet aanduiden op de 
verpakking en op de website van 
de fabrikant:
• GWP (apart voor de modules 

A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, 
C4 van de LCA alsook voor 
module D) volgens de norm 
15804:2012+A2:2019, in kg 
Co2 eq./m²) 

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL
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Eisen met betrekking tot de 
gerecycleerde inhoud of de inkomende 

pre- of post-consumer materialen?

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL
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Geen enkele eis in termen van gerecycleerde inhoud.
Enkel eis betreffende aard / herkomst:
• minimum  50% (massa) van de inkomende stoffen uit 

gecertificeerd hout afkomstig van een duurzame 
bosuitbating (FSC/PEFC of gelijkwaardig)

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> BLAUER ENGEL
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IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> C2C
• Label gecreëerd in 2010

• Van toepassing  
- op diverse producten, o.a. bouwproducten

- via criteria die niet specifiek zijn voor de 

productcategorieën

• Beheerd door Cradle to Cradle Products 

Innovation Institute

gezonde 
materialen 

circulariteit van 
het product

bescherming 
lucht & klimaat

beheer water & 
bodem

sociale recht-
vaardigheid 

• Evaluatie van de effecten in 5 
categorieën

• Geen controle door onafhankelijke derde 
partij
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- De geëvalueerde producten 

krijgen een prestatieniveau 

voor elk criterium: Bronze, 

Silver, Gold of Platinum. 

- De globale certificering van 

een product is afhankelijk van 

het laagste niveau.

Eisen met 
betrekking tot de 

gerecycleerde 
inhoud of de 

inkomende pre-
of post-consumer 

materialen?

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> C2C
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IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> C2C
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IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> C2C



34o.a. thermische isolatiematerialen, kleefstoffen, coatings en afwerklagen, aanaardingen, 
funderingsblokken, platen op basis van gips, structuurhout…

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS > C2C
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bv. 

- fenolschuim 
(resol):

- perlietplaat

- glaswolplaten

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS > C2C
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bv. 

- bovenkant 
van tapijt uit 
PET of 
polyester

- bovenzijde 
van tapijt uit 
PP

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> C2C
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bv. 

- alu structuur 
voor verlaagd 
plafond

- Ruwbouw-
elementen 
uit staal

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS > C2C



IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> FSC EN PEFC

Ter herinnering:

• certificeringen duurzaam beheerder bossen 

(met specifiek referentiedocument) 

• hebben betrekking op de duurzame uitbating van 

de hulpbron "hout" en zijn circuits

• beweren NIET de laagste milieu-impact van een 

product te garanderen

38
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De garantie "FSC Mix":

alle bestanddelen uit hout of houtvezel van het

product resulteren uit een fabricageproces waar

FSC stoffen gemengd werden met gerecycleerde

en/of gecontroleerde materialen.

FSC Mix = minimum 70% FSC input.

De garantie "FSC recycled":

alle bestanddelen uit hout of houtvezel

van het product zijn voor 100%

afkomstig van gerecycleerde

materialen (nvdr: pre- of post-

consumer)
Voor meer informatie, zie https://be.fsc.org/be-nl/over-ons-fsc-belgie

FSC (Forest Stewardship Council):

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> FSC EN PEFC

https://be.fsc.org/be-fr/a-propos-fsc-belgique


40Voor meer informatie, zie https://www.pefc.be/nl

PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification):

De waarborg "PEFC Certified":

PEFC gecertificeerde inhoud minstens 

70% en inhoud gerecycleerd 

materiaal kleiner dan 100%(*)

De waarborg "PEFC Recycled":

inhoud gerecycleerd materiaal gelijk 

aan 100%

IV. FOCUS OP ENKELE LABELS

> FSC EN PEFC

https://be.fsc.org/be-fr/a-propos-fsc-belgique


ONTHOUD VOOR ELK LABEL:

41

• Aangezien elk (eco)label een eigen referentiedocument bezit, 
is vergelijking niet mogelijk 

• Om de eisen van een bepaald label precies te begrijpen, is het 
noodzakelijk om de documenten te raadplegen die beschikbaar 
zijn op de website van het label

• Sommige labels leggen een % gerecycleerde inhoud op voor 
voor bepaalde producttypes…

- … maar er bestaat geen volledige lijst ervan

- ... en indien die wel bestond, dan zou het risico bestaan 
dat de lezer een vergelijking maakt, terwijl de 
referentiedocumenten niet identiek zijn!) 

• Een ecolabel heeft NIET als doel om één enkel aspect van een 
product op de voorgrond te stellen!



V. ZELF GEDEFINIEERDE ECOLOGISCHE 

LABELS
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(milieuverklaring van type II)

Algemeen normatief kader en aanvullende normen:

TYPE II = verklaring 

• opgesteld door een 

partij zie zelf 

verantwoordelijk is 

(nvdr: bv. een 

fabrikant) 

• met betrekking tot één 

of meer 

milieuaspecten of 

één of meer effecten 

van een product

• ISO 14020:2022
Milieuverklaring en programma's voor producten – Principes en 

algemene eisen

• EN 15804+A2:2019
Bijdrage van bouwwerken aan duurzame ontwikkeling -

Milieuproductverklaringen - Kernregels voor de 

productcategorieën bouwproducten

• ISO/TS 14027:2017
Markeringen en milieuverklaringen - Ontwikkeling van de regels 

voor het definiëren van de productcategorieën

• ISO 14021:2016
Milieumarkering en -verklaringen —

Zelf gedefinieerde ecologische labels (Etikettering van type II)



V. ZELF GEDEFINIEERDE ECOLOGISCHE 

LABELS
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(milieuverklaring van type II)

• Meestal een zelf gedefinieerd ecologisch label 
- betreft enkel 

- een milieukenmerk van het product, of 

- een stap uit zijn levenscyclus 

- ondergaat geen controle door een derde partij

Uittreksel van ISO 14021:2016

"La garantie de fiabilité est essentielle. Il est important de procéder 

correctement à la vérification (…) et il convient que la méthodologie 

d’évaluation utilisée soit claire, transparente, scientifiquement solide et 

documentée, de sorte que toute personne (…) puisse être assurée de la 

validité des allégations »

• Omdat ze onder volledig onder de verantwoordelijkheid 
van de ondernemingen vallen, zijn de zelfverklaarde 
inlichtingen sterk uiteenlopend



V. ZELF GEDEFINIEERDE ECOLOGISCHE 

LABELS
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(milieuverklaring van type II)

• De norm ISO 14021 
- schrijft de eisen voor die van toepassing zijn op de verklaringen, 

symbolen en grafieken met betrekking tot de producten

- preciseert de definities en bewijsmiddelen die moeten worden 

nageleefd voor een twaalftal milieukenmerken, zoals 

"gerecycleerde inhoud", "zuinig gebruik van hulpbronnen", 

"vermindering van afval", "zuinig gebruik van water", "lange levensduur", 

"herbruikbaar", “recycleerbaar", "composteerbaar", "ontworpen met het oog op 

demontage"...

• De zelfverklaring (al dan niet gecontroleerd door een 
derde partij) kan betrekking hebben op enkel het aspect 
van de gerecycleerde inhoud van een product 



VI. DE EPDs
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(milieuverklaring van type III)

! Een EPD kan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens omvatten!

Algemeen normatief kader en aanvullende normen:

TYPE III: levert de 

milieugegevens van een product 

door middel van 

• vooraf bepaalde parameters 

• uit een 

levenscyclusanalyse

(LCA)

• gebruikmakend van regels 

voor het definiëren van 

productcategorieën

• milieu-informatie 

• ISO 14020:2022
Milieuverklaring en programma's voor producten –

Principes en algemene eisen

• EN 15804+A2:2019
Bijdrage van bouwwerken aan duurzame 

ontwikkeling - Milieuproductverklaringen - Kernregels 

voor de productcategorieën bouwproducten

• ISO/TS 14027:2017
Markeringen en milieuverklaringen - Ontwikkeling 

van de regels voor het definiëren van de 

productcategorieën

• ISO 14025:2006
Markeringen en milieuverklaringen —

Milieuverklaringen van Type III — Principes en werkwijzen



VI. DE EPDs
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(milieuverklaring van type III)

Kracht(en) van de EPD:

• berusten op wetenschappelijke fundamenten

• respecteren de gestandaardiseerde Europese methodes 

• evalueren de diverse verschillende effecten op het milieu 

• in alle fasen van de levenscyclus 



VI. DE EPDs
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(milieuverklaring van type III)

Vergeet echter niet:
Het feit dat een product over een EPD beschikt, betekent niet 

dat het een kleinere milieu-impact heeft dan zijn gelijken

→ EPD = terbeschikkingstelling van gegevens  uit de LCA

interpretatie noodzakelijk 

met een tool zoals

op de schaal gebouwelement 



Voorbeeld van aanduiding van 
bijkomende informatie:

• + % gerecycleerde 

materialen aanwezig in het 

product

• + verwijzing naar ISO 

14021

• + gebruik van het symbool 

Möbiusband
Maar ook…

• 8% vermeld in het symbool

• 13% in de tekst ("kan tot ... 

bevatten")

→ ≠ info tegelijk

Bron: https://www.formicadocs.info
48

https://www.formicadocs.info/


Desalniettemin…

Bron: https://www.formicadocs.info
49

https://www.formicadocs.info/


VI. DE EPDs

Meer weten:

bepd-guide-fr.pdf (belgium.be)

Het Belgisch EPD-programma "B-EPD" | FOD 
Volksgezondheid (belgium.be)

(milieuverklaring van type III)

50

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bepd-guide-fr.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd
https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd


VI. DE EPDs
(milieuverklaring van type III)
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De EU heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen 
vastgelegd tegen 2030. 
Deze doelstellingen sluiten aan op het ruimer kader 

• van de Europese "Green Deal" en 

• van het Actieplan voor de circulaire economie

die ernaar streven om de duurzaamheid van Europa te 

versnellen op de schaal van de bouwsector. 

De LCA zal een centrale rol spelen in de concretisering 
van deze transitie.

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

52



Bron: EU Green Deal – Construction Products Europe (construction-products.eu) 53

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

https://www.construction-products.eu/publications/green-deal/


Nauw te volgen werken en evoluties:

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

54
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VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

Bronnen: https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_fr

https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and


Uittreksel:

"Wat de bouwproducten in het bijzonder betreft, (…), zullen er 

vereisten inzake ecologisch ontwerp worden vastgesteld op grond van 

de herziene verordening (EU) nr. 305/20116 (de 

bouwproductenverordening), behoudens voor energiegerelateerde 

bouwproducten, die al worden gereguleerd door de bestaande richtlijn 

inzake het ecologisch ontwerp.”

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

Zie Proposal for a Regulation on Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu)
56

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf


VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE
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COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 30.3.2022  

COM(2022) 144 final 

2022/0094 (COD) 

 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 

construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 

305/2011 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -

 {SWD(2022) 89 final} 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 30.3.2022  

COM(2022) 144 final 

2022/0094 (COD) 

 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 

construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 

305/2011 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -

 {SWD(2022) 89 final} 

Zie Carriages preview | Legislative Train Schedule (europa.eu)

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-construction-products-regulation


VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

Zie EUR-Lex - 52022PC0144 - FR - EUR-Lex (europa.eu)
58

https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0144


Uittreksel:

Artikel 4 definieert de fundamentele eisen en werkmodaliteiten 

om de essentiële kenmerken (gebaseerd op de prestaties, 

bijvoorbeeld de gerecycleerde inhoud) van bouwproducten vast 

te leggen. 

Dat zal gebeuren op basis van de fundamentele eisen die van 

toepassing zijn op de bouwwerken die opgesomd worden in 

bijlage I, deel A, en zal, in verband met de 

beoordelingsmethoden, integraal deel uitmaken van de normen 

die voor de toepassing van deze verordening verplicht worden 

gesteld.

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE
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Uittreksel:

Artikel 22 definieert in het bijzonder de milieuverplichtingen van 

fabrikanten, met inbegrip van de verplichting om de in (…) 

gedefinieerde verplichte duurzaamheidskenmerken.

Naar aanleiding van de goedkeuring van gedelegeerde handelingen 

voor een gegeven productfamilie, zijn de fabrikanten ook verplicht 

om: 

• (…)

• de voorkeur te geven aan recycleerbare materialen en materialen 

afkomstig van recyclage;

• de verplichtingen inzake minimale gerecycleerde inhoud en 

de andere grenswaarden van milieuduurzaamheid uit de 

geharmoniseerde technische specificaties na te leven;

• (…)

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE

60



Uittreksel:

Sommige verplichtingen van de fabrikanten, zoals de beoordeling 

van de milieuduurzaamheid of de voorkeur die wordt gegeven aan 

recycleerbare materialen, kunnen moeilijk worden vervuld in het 

geval van gebruikte, geherproduceerde of overschotproducten. 

Bijgevolg zouden de marktdeelnemers die hergebruik mogelijk 

maken of die herproductieoperaties ondernemen, zouden 

vrijgesteld moeten worden van deze verplichtingen, daar hergebruik 

en herproductie gunstig zijn voor het milieu.

VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE
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VII. EEN EUROPEES KADER 
IN VOLLE EVOLUTIE
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Vermoedelijke evolutie (?) voor de kaders en definities 
met betrekking tot
- zelfverklaringen (milieuverklaringen van TYPE II) ?
- ecolabels (milieuverklaringen van type I) ?

Consolidering van het belang van de EPD's 
(milieuverklaringen van type III) en van de LCA’s



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Een (eco)label kan een eis verbergen met 

betrekking tot het % gerecycleerde inhoud voor 

bepaalde producten

• … maar het is niet het doel van het label om deze 

gerecycleerde inhoud op de voorgrond te stellen

• Een zelfverklaring kan enkel betrekking hebben 

op het aspect gerecycleerde inhoud, en tevens de 

vigerende norm naleven

• … maar men moet de gegeven informatie 

aandachtig lezen om eventuele verwarring te 

vermijden

• De levering van een zelfverklaring die 

gecontroleerd werd door een onafhankelijke 

derde partij verhoogt de betrouwbaarheid
63



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De EPD's vormen essentiële instrumenten om de 

milieu-effecten van een product te beoordelen, 

element (en gebouw), want ze leveren de vereiste 

objectieve gegevens op een omkaderde en 

geharmoniseerde wijze

• Op Europees niveau is de uitdaging met betrekking 

tot de hulpbronnen (inclusief materiële) nu stevig 

verankerd in de definitie van de handelingen, 

richtlijnen en verordeningen die worden opgesteld 

en nog worden verwacht

• Lopende evoluties, op te volgen: positief en 

noodzakelijk, met in dit stadium nog vragen over de 

effecten op de milieuverklaringen van type I en II 64



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• (eco)labels en certificeringssystemen onderzocht: 

• NaturePlus: https://www.natureplus.org/  

• Blauer Engel: https://www.blauer-engel.de/en 

• C2C: https://www.c2cplatform.eu/c2c-certified

• Forest Stewardship Council (FSC): https://be.fsc.org

• Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC): 
https://www.pefc.be

• Belgisch EPD-programma: B-EPD
• " REFIT - Herziening van de bouwproductenverordening ": 

Wetgevingsschema & EUR-Lex - 52022PC0144

• Europese Commissie - Ecoconceptie voor duurzame producten: 

https://commission.europa.eu/ecodesign-sustainable-products

• EU Green Deal bouwproducten: construction-products.eu

65

https://www.c2cplatform.eu/c2c-certified
https://be.fsc.org/
https://www.pefc.be/
https://commission.europa.eu/ecodesign-sustainable-products


CONTACT

Liesbet TEMMERMAN

Afgevaardigd bestuurster 

CERAA asbl

Ernest Allardstraat 21 

1000 Brussel

 : 02/537.47.51

E-mail: liesbet.temmerman@ceraa.be 
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