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Doelstellingen van de presentatie

● Een overzicht geven van de eisen, op het vlak van

emissies, van de verschillende labels die er

bestaan voor bouwproducten

● Stilstaan bij het Belgisch KB over de uitstoot van

verontreinigende stoffen in de binnenlucht door

materialen

● Een samenvattende tabel opstellen van de

emissiedrempels van de verschillende voorgestelde

initiatieven

● Enkele essentiële aanbevelingen overlopen
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● De labels op het vlak van emissies :
► Het GUT-label

► Het NATUREPLUS-label

► Het BLAUE ENGEL-label

► Het EMICODE-label

► Het Franse emissielabel

● Vergelijking van de besproken initiatieven

● Aanbevelingen

Plan van de uiteenzetting



+ BELGISCH KONINKLIJK BESLUIT

De labels op het vlak van VOS-emissies
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De labels op het vlak van VOS-emissies
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► Heeft betrekking op tapijten

› Duits privélabel, opgericht in 1990, evolutie naar

Europese organisatie rond 1995

› Dekt de volledige levenscyclus van het product, van

de grondstofwinning tot en met end-of-life

› Een grote hoeveelheid producten op de markt beschikken over dit

label

› Jaarlijkse controle

► Eisen te voldoen:

› Doeltreffend beheer van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen

› Beheer van productie afval + recycleerbaarheid van het tapijt

› Waterverbruik en -vervuiling over de hele levenscyclus

› Energieverbruik

› Limietwaarden emissies in binnenlucht

● Het "GUT"-label



De labels op het vlak van VOS-emissies
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● Het "GUT"-label

Bepaalde stoffen mogen niet gebruikt worden tijdens de productie 

(kankerverwekkende en gevaarlijke stoffen, CFK’s, zware metalen…). 

Wollen tapijten moet tegen de tapijtmot worden behandeld.

► Drempelwaarden voor emissies in de binnenlucht:



De labels op het vlak van VOS-emissies
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● Het “NATUREPLUS”-label

► Betreft: alle bouwmaterialen en -producten
→ Verf, pleisterwerk, vloerbekleding, plaatmateriaal, olie, 

vernis, behangpapier, …

› Label gesticht in 2001, op vraag van Duitse materiaalproducenten

› Dekt de volledige levenscyclus van het product, van de

grondstofwinning tot en met end-of-life

› In België vertegenwoordigd door VIBE vzw

► Vereisten waaraan moet worden voldaan:

› Elke productcategorie moet voldoen aan specifieke eisen, bovenop

de algemene eisen van Natureplus.

› Zeer streng over alle indicatoren heen, gezondheidsimpact

inbegrepen



De labels op het vlak van VOS-emissies
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● Het “NATUREPLUS”-label

► Uitgesloten stoffen (onvolledige lijst):

▪ Kankerverwekkend Cat. 1A en 1B

▪ Mutagenen Cat. 1A en 1B,

▪ Reprotoxisch Cat. 1A en 1B 

▪ Organische halogeniden

▪ Pyrethroïden

▪ Ftalaatesters (uitgezonderd PET)

▪ Organohalogene fosfaten

▪ Stoffen geklasseerd als WGK3 (hoogste 

risicocategorie vervuiling waterbronnen)

▪ Persistent Organic Pollutants: aldrin, 

dieldrin, DDT, endrine, heptachloor, 

chloordaan, HCB, mirex, toxafeen, PCB’s, 

dioxine en furaaan

▪ Arseen en -composieten

▪ Lood en -composieten

▪ Cadmium en -composieten

▪ Organische tinverbindingen

▪ Antimoniumtrioxide

▪ Hydrofluorkoolstoffen (HFK’s)

► Grenswaarden emissies:

› Variabel per productcategorie

› Minstens gelijk aan EU Flower, en meestal strenger

› Raadpleeg de website: http://www.natureplus.org

http://www.natureplus.org/


De labels op het vlak van VOS-emissies
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● Het “BLAUE ENGEL”-label

► Betreft: alle verbruiksgoederen
→ Verf, pleisterwerk, vloerbekleding, plaatmateriaal voor 

wanden en plafonds, olie, vernis, behangpapier, …

› Label gesticht in 1978, beheerd door het Federaal Ministerie van

Milieu

› Dekt de volledige levenscyclus van het product, van de

grondstofwinning tot en met end-of-life

› Momenteel 12000 producten in 120 categorieën

► Grenswaarden emissies:

› Variabel per productcategorie

› Minstens gelijk aan EU Flower, en soms strenger

› Raadpleeg de website: http://www.blauer-engel.de

http://www.blauer-engel.de/


De labels op het vlak van VOS-emissies
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● Het “EMICODE”-label

► Betreft:
▪ Primers: watergedragen en niet-watergedragen

▪ Vloeibare adhesieven

▪ Nivellerende composieten op basis van cement of gips

▪ Mortels

▪ Vullers, strips en isolatie voor voegen

▪ Adhesieven (al dan niet in poedervorm) voor vloerbekledingen (alle soorten)

▪ Bevestigingen en onderlagen (o.m. akoestisch) voor vloerbekledingen

▪ Kleefband en folie

▪ Afwerkingsproducten voor hout

› Label gesticht in 1997, beheerd door het Federaal Ministerie van

Milieu

› Beheerd door de GEV – Association for the Control of Emissions in

Products for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

› Producten: Raadpleeg de website: http://www.blauer-engel.de

http://www.blauer-engel.de/


De labels op het vlak van VOS-emissies

11

● Het “EMICODE”-label

► Grenswaarden emissies:

Zeer veeleisend label: uitstekende referentie
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● Het Franse label "EMISSIONS"

► Betreft:

› Vloer-, muur- en plafondbekleding:

tapijt, parket, laminaat, linoleum, behangpapier, tapijtwerk, verf, vernis, olie,

gips,…

› Wand- en plafondsystemen: plaatmateriaal voor scheidingswanden, PVC,

hout, gips, platen en panelen voor verlaagde plafonds,…

› Isolatie: alle soorten (thermisch, akoestisch,…)

› Ramen en deuren: binnen en buiten

› Lijmen, adhesieven, fixeermiddelen, afwerkingslagen,…

› Beheerd door het Franse Ministerie van Ecologie, Duurzame

Ontwikkeling, Transport en Huisvesting (Besluit van 19 april 2011)
▪ 01/01/2012: alle nieuw op de Franse markt gebrachte producten 

▪ 01/09/2013: alle op de Franse markt aanwezige producten 



De labels op het vlak van VOS-emissies
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● Het Franse label "EMISSIONS"

► Grenswaarden emissies:
Aandachtspunten: 
● De gegevens mogen 

rechtstreeks worden 

geleverd door de fabrikant, 

zonder externe controle

● Kankerverwekkende, 

mutagene en giftige 

stoffen behoren niet tot het 

toepassingsgebied van dit 

besluit. Er wordt 

gerefereerd aan de sinds 

01/01/2010 van toepassing 

zijnde reglementering, die 

een max. grens van 1 

μg/m3 na 28 dagen vastlegt 

voor trichloorethyleen, 

benzeen, DEHP en DBP
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Het Belgisch KB “Emissies naar het binnenmilieu 
van bouwproducten”

FEDERALE OVERHEIDSDIENST

VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus

voor de emissies naar het binnenmilieu van

bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken

Het is verboden bouwproducten in de handel te brengen en

op de markt aan te bieden en te gebruiken, die niet in

overeenstemming zijn met de drempelniveaus vastgelegd

in Bijlage 2.
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● In afwachting van een aangepaste wetgeving op europees

niveau

● Rekening houdend met de europese context:

grenswaarden, testmethodes, reglementering met

betrekking tot bouwproducten…

● Het Belgisch K.B. volgt de bestaande reglementering in

Duitsland, alsook de aanbevelingen van het

wetenschappelijk centrum van de Europese Commissie

● De grenswaarden zijn gebaseerd op de geharmoniseerde

europese waarden

● Samen met Frankrijk en Duitsland is België een actieve

voorvechter van het verderzetten van de initiatieven op

europees niveau.

Het Belgisch KB “Emissies naar het binnenmilieu 
van bouwproducten”



16Grenswaarden vastgelegd in het K.B.

Eigenschappen Grenswaarde 

na 28 dagen

R 
De R-waarde is de som van alle ratio’s Ri voor alle vluchtige organische stoffen 

met een gekende LCI-waarde (lowest concentration of interest). De ratio Ri is de 

verhouding van de gemeten concentratie in de testkamer van een bepaalde 

vluchtige organische stof en de bij deze vluchtige organische stof horende LCI-

waarde.

≤ 1

Totaal gehalte vluchtige organische stoffen (TVOS) ≤ 1000 µg/m³ 

Totaal gehalte Semi-vluchtige organische stoffen 

(TSVOS)

≤ 100 µg/m³

Kankerverwekkende stoffen categorieën 1A et 1B 
zoals bedoeld in Art. 36(1)(c) van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

≤ 1µg/m³

Acetaldehyde (EINECS 200-836-8; CAS 75-07-0) ≤ 200 µg/m³

Tolueen (EINECS 203-625-9; CAS 108-88-3) ≤ 300 µg/m³

Formaldehyde (EINECS 200-001-8; CAS 50-00-0) ≤ 100 µg/m³

Het Belgisch KB “Emissies naar het binnenmilieu 
van bouwproducten”



► Betreft:

› Tegels: natuursteen, keramisch

› Platen en panelen verhoogde vloeren en draagstructuren

› Vloerbekleding:
▪ hout en -composiet

▪ textiel

▪ elastisch rubber, kurk, linoleum

▪ epoxyhars, polyurethaan, methylpolymethacrylaat, onverzadigd polyester, 

vinylester en polymeren

▪ gegoten of zelfnivellerend

▪ steentapijt

▪ metaal

› Coatings of filmvormende afwerkingslagen

› Betonvloeren (zowel prefab als ter plaatse gestort),

› Dekvloeren en droge dekvloersystemen

› Elk met een bekleding afgewerkt oppervlak (met of zonder onderlaag),

trappen en hellende platformen inbegrepen
17

Het Belgisch KB “Emissies naar het binnenmilieu 
van bouwproducten”



► Betreft (vervolg):

› Lijmen voor soepele vloerbekleding:
▪ kunsthars (vinyl of acryl) watergedragen dispersie, zonder oplosmiddelen of met 

max. 5% inhoud aan solventen

▪ dispersielijm met cement

▪ Tweecomponenten (polyurethaan (PU) of epoxy),

▪ op basis van solventen

▪ lijmmortel

▪ herpositioneerbare lijm

▪ zelfklevende membranen

› Lijmen voor parket:
▪ dispersielijm

▪ op alcoholbasis

▪ polyurethaan

▪ epoxy, elastisch

› Lijmen voor verhoogde vloersystemen

18

Het Belgisch KB “Emissies naar het binnenmilieu 
van bouwproducten”
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● Stand van zaken vandaag:

► Effectief voor hiervoor vermelde producten

► Sinds 01/01/2015 is het verboden “ bouwproducten op de markt

te brengen en/of op de markt ter beschikking te stellen die niet

voldaan aan bijlage 2”

● Evolutie (zoals momenteel voorzien):

► Opmaak van een draft K.B. voor vloer- en wandbekleding is

lopend

Het Belgisch KB “Emissies naar het binnenmilieu 
van bouwproducten”



Vergelijking van de besproken initiatieven
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Grenswaarde na 28 dagen (in µg/m³)

Eigenschappen
Belg. 

K.B.
FR label

Blaue 

Engel

Nature

Plus

EMICODE

EC1 + EC 1

R ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 neen

TVOS ≤ 1000
≤ 1000 (A) tot 

> 2000 (C)
var. var. ≤ 60 ≤ 100

TSVOS ≤ 100 neen var. var. ≤ 40 ≤ 50

Kankerverwekkende

stoffen Verordening

EG 1272/2008

≤ 1 (C1A, 

C1B)
≤ 1 (*)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

≤ 1 (C, M, 

R)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

≤ 1 (**)

(C1, C2)

Tolueen ≤ 200

≤ 300 (A) 

neen neen neen neentot

600 (C) 

Formaldehyde ≤ 100

≤ 10 (A)

var. var.
Som 

≤ 50 (***) 

+ apart 

≤ 50 (***)

Som ≤ 50 

(***) 

+ apart

≤ 50(***) 

tot

> 120 (C) 

Acetaldehyde ≤ 200
≤ 200 (A) tot

> 400 (C) 
var. var.

(*) lijst beperkt tot trichloorethyleen, benzeen, DEHP en DBP 

(**) + grenswaarde van 10 te bereiken na 3 dagen

(***) grenswaarde te bereiken na 3 dagen (t.o.v. 28 voor Belgisch KB en Frans label)



Aanbevelingen
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● Rationeel gebruik van materialen en producten:

► Verkies muur-, vloer- en plafondopbouwen die geen 

bijkomende afwerkingslaag nodig hebben die een bron kan  

zijn van emissie van chemisch vervuilende stoffen. 

Dit hangt af van ontwerpkeuzes, esthetische voorwaarden, 

bouwwijze,…

► Bij aanbreng van bijkomende materialen en producten: 

› beperken tot wat echt noodzakelijk is

› kiezen voor producten die geen gebruik vergen van

onderhoudsproducten die een bron kunnen zijn van emissie van

chemisch vervuilende stoffen



Aanbevelingen
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● Rationeel gebruik van materialen en producten:

► Geef de voorkeur aan materialen en producten die een label 

dragen dat garantie biedt van een beperkte emissie van 

chemisch vervuilende stoffen 

volgens productcategorie

Aanbevelingen:

› EMICODE EC1+ & Natureplus voor productgroepen gedekt

door deze labels

› Blaue Engel = een goede 2e keuze

› Plaatmateriaal: zero formaldehyde (voorzorgprincipe)

► Minstens opnemen in het lastenboek of refereren aan de eisen 

geformuleerd in het Belgisch KB voor alle productgroepen die 

erin worden vermeld



Aanbevelingen
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● Rationeel gebruik van materialen en producten:

► Hou rekening met de gezondheidsrisico’s van de gebruikte 

producten voor de personen op de werf en schrijf in het 

lastenboek de gepaste beschermende maatregelen voor

► Schrijf nauwkeurig de maatregelen voor het sorteren en 

beheren van gevaarlijk en giftig afval voor

► Vraag de aannemer om zijn personeel voor te lichten inzake

gezondheidsrisico’s en afvalverwerking
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Interessante tools, websites, ...:

“Bâtiments, santé: le tour des labels” 

Suzanne Déoux & Claire-Sophie Coeudevez. Ed. Medieco, 2011

“Bâtir pour la santé des enfants” 

Suzanne Déoux. Ed. Medieco, 2010

“Le Guide de l’habitat sain”

Suzanne en Pierre Déoux. Ed. Medieco, 2004

“La pollution intérieure des bâtiments”

Dr. Suzanne Déoux, Ed Weka, 2002

WHO Guidelines for Indoor Air Quality, 2010

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

Vergelijking van emissielabels (korte basis)

http://www.eurofins.com/ecolabels-comparison.aspx

Belgisch KB emissies:

http://economie.fgov.be/nl/binaries/projet_d_AR_%C3%A9missions_produits

_de_construction_tcm325-173312.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
http://www.eurofins.com/ecolabels-comparison.aspx
http://economie.fgov.be/nl/binaries/projet_d_AR_%C3%A9missions_produits_de_construction_tcm325-173312.pdf


Referenties Gids Duurzame Gebouwen en 
andere bronnen:
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Gids Duurzame Gebouwen: 

http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/publication?IDC=3

Thema WELZIJN, COMFORT EN GEZONDHEID:

› G_WEL00: Welzijn, comfort en gezondheid in duurzame gebouwen

› G_WEL04: Vermijden van polluenten in het gebouw

› G_WEL05: Het ademcomfort verzekeren

http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl/publication?IDC=3


Referenties Gids Duurzame Gebouwen en 
andere bronnen:
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Gids Duurzame Gebouwen: 

http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl

Thema MATERIAAL:

› G_MAT00: Duurzaam materiaalgebruik

› G_MAT01: De levenscyclus van materialen: analyse,

informatiebronnen en keuzehulpmiddelen

› G_MAT02: Duurzame keuze van bouwtechnieken en 

structuurmaterialen en -elementen

› G_MAT04: Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

› G_MAT09: Duurzame keuze van niet-dragende muren en 

tussenwanden

› G_MAT10: Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor

binnenmuren en plafonds

› G_MAT11: Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding

http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be/nl


Referenties Gids Duurzame Gebouwen en 
andere bronnen:
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Seminarie “Duurzame bouwmaterialen, de laatste 

nieuwigheden” van 29 januari 2016:

Documenten en presentaties consulteerbaar via

http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-

te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/seminariecyclus-4

Seminarie “Duurzame materialen voor de 

binnenafwerking kiezen” van 5 juni 2015:

Documenten en presentaties consulteerbaar via

http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-

te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/seminariecyclus-9

http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/seminariecyclus-4
http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/goede-praktijken-om-te-bouwen-en-te-renoveren/om-u-te-helpen/seminariecyclus-9
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Te onthouden uit deze presentatie

● De materialen en producten voor binnenafwerking

kunnen een bron zijn van emissies van verontreinigende

stoffen die een invloed hebben op de gezondheid van de

mensen in het gebouw. Hetzelfde geldt voor de

producten die verband houden met de uitvoering of

behandeling ervan, zoals lijm, vernis, …

● Gebruik bij voorkeur producten met een lage-

emissielabel, vooral in het geval van gebouwen of

lokalen waarin zich gevoelige personen bevinden:

zieken, ouderen, kinderen, …

● Vermeld de emissiedrempels die niet mogen worden

overschreden in de bestekken. Baseer u hiervoor op het

Belgisch KB en op de drempels die de WGO voorschrijft.



CONTACT

BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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Muriel BRANDT

Gedelegeerd zaakvoerster en projectverantwoordelijke

écorce sa

+ 32 4 226 91 60

info@ecorce.be
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