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Colofon 
Dit concept criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Drukwerk is opgesteld in opdracht 

van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
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1 Inleiding 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede 

voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten 

een stevige impuls. De verschillende overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien 

van duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld 

voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria 

zijn geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen. 

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Drukwerk. Ook vindt u in dit document 

aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkoop, achtergrondinformatie, afwegingen bij de 

criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van 

criteria. 

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep drukwerk omvat de inkoop van al het drukwerk dat op papier, karton of ander 

papieren materiaal gedrukt wordt en specifiek wordt vervaardigd voor de aanbestedende dienst. 

Hier valt onder: 

 Standaard drukwerk1, zoals: briefpapier, volgpapier, briefkaarten, enveloppen, kaartjes, A5-

kaarten, (ketting)formulieren, visitekaartjes, notapapier, etc. 

 Additioneel drukwerk2, zoals: boeken, tijdschriften, kranten, flyers, brochures, mappen, 

folders, rapporten, gidsen, kalenders, etc. 

Voor het drukwerk binnen deze productgroep wordt het offsetdrukproces3 en het professionele 

digitaal printproces4 veruit het meest ingezet door drukkers. Daarom is besloten om uitsluitend 

criteria op te stellen voor het offsetdrukproces en het professionele digitaal printproces. 

Dit document richt zich op de milieuaspecten aangaande drukwerk. De inkoper kan de 

milieucriteria bij elke aanbesteding van drukwerk toepassen, zonder zich te hoeven verdiepen in 

de verschillende drukprocessen en -technieken. In de milieucriteria is expliciet aangegeven dat 

deze uitsluitend op het offsetdrukproces en het professionele digitaal printproces betrekking 

hebben. Mocht het gevraagde drukwerk met een ander drukproces gedrukt worden, dan zijn 

voor de inschrijver deze milieucriteria niet op dit drukwerk van toepassing. 

Alle papier gerelateerde milieuaspecten en -criteria komen aan bod in het criteriadocument van 

de productgroep papier. 

                                                        
1
 Ook wel handelsdrukwerk of facilitair drukwerk genoemd. 

2
 Ook wel promotioneel drukwerk of communicatiedrukwerk genoemd. 

3
 Drukproces waarbij de inkt indirect, via platen, overgebracht wordt op het te drukken onderwerp. 

  Zie paragraaf 2.1.2 
4
 Printproces waarbij de inkt op het te printen onderwerp aangebracht wordt, zonder tussenkomst van  

  platen. Zie paragraaf 2.1.2 
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2 Markt en duurzaamheid 

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen die geleid hebben tot de set van criteria voor 

Drukwerk. 

2.1 Markt 

De grafimediabranche is door de sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo 

veranderd en verandert nog steeds. De belangrijkste ontwikkeling binnen de grafimediabranche 

is de toepassing van professionele digitale printsystemen naast, of in plaats van, vertrouwde 

drukprocessen zoals offset. Paragraaf 2.1.1 gaat dieper in op de algemene marktontwikkelingen 

binnen de grafimediabranche. Paragraaf 2.1.2 geeft meer achtergrondinformatie over het druk- 

en printproces die van belang is binnen de afbakening van de productgroep drukwerk. 

2.1.1  Marktontwikkelingen 

In 2010 bedroeg de omzet van de gehele Nederlandse grafimediabranche circa 7 miljard euro. 

De drukkerijen namen met een omzet van 6,5 miljard euro, 92% van de brancheomzet voor hun 

rekening.  

In de tweede helft van de jaren 90 hield de omzetontwikkeling van de grafimediabranche gelijke 

tred met die van de totale industrie en was zelfs iets beter dan voor de gehele Nederlandse 

economie. Sinds 2001 blijft de groei van de grafimediabranche achter bij die van het totale 

Nederlandse bedrijfsleven. De branche reageert sterk op de ontwikkelingen in de economie. Voor 

een deel is dit te verklaren door het belang van reclamedrukwerk (36% van de totale omzet) in 

de branche. In economisch mindere tijden worden reclamebudgetten immers vaak ingekrompen. 

In mindere mate geldt dit ook voor de omzet van kranten en tijdschriften (25,5% van de totale 

omzet). Ook de digitale marketingcampagnes via “sociale media” nemen steeds meer toe. 

Hoewel niet de grootste afnemer, is de Nederlandse overheid binnen de branche toch een klant 

van formaat. De overheid, medische en maatschappelijke dienstverlening neemt circa 10% van 

de totale omzet in de branche voor haar rekening; dat is ongeveer 700 miljoen euro5. Dit 

aandeel zal afnemen op het moment dat de Nederlandse overheid (inclusief gemeenten, 

provincies en waterschappen) vanaf 2017 hun schriftelijke contacten met burgers en bedrijven 

voornamelijk digitaal zal laten verlopen6. Dit beleid is gericht op de verbetering van de kwaliteit 

van de digitale overheidsinformatie en dienstverlening, (administratieve) lastenverlichting voor 

de burgers en efficiencydoelstellingen. Dit beleid is niet gericht op de milieubelasting van 

drukwerk of elektronische communicatie7. 

De grafimediabranche bestaat voor een groot deel uit kleine en middelgrote bedrijven, in 

Nederland circa 2300 bedrijven in totaal, waarvan 73% wordt vertegenwoordigd door 

drukkerijbedrijven. Het aantal bedrijven daalt de laatste jaren behoorlijk. In 2005 telde de 

grafimediabranche circa 3000 bedrijven. De overcapaciteit die gecreëerd wordt door de toename 

van de steeds geavanceerdere professionele digitale printsystemen is een belangrijke oorzaak 

van deze dalende trend. Bij twee van de drie bedrijven werken minder dan 10 personen. Bij 

slechts 37 bedrijven werken meer dan 100 medewerkers. De gemiddelde bedrijfsgrootte daalde 

de afgelopen 10 jaar vanwege de krimpende werkgelegenheid binnen de branche. Vooral de 

grote bedrijven nemen in omvang af. In totaal zijn in de grafimediabranche circa 31.200 

personen werkzaam.  

                                                        
5
 Op basis van de beschikbare cijfers uit 2008. Bron: Grafimedia in cijfers 2011, opgesteld door het a&o 

fondsgrafimediabranche. 
6
 Zie de visiebrief digitale overheid van Minister Plasterk aan de Tweede Kamer van 23 mei 2013 

7
 Zie 3

de
 aandachtspunt in paragraaf 3.1. 
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2.1.2  Achtergrond druk- & printproces 

Het offsetdrukproces en het professionele digitaal printproces zijn veruit de meest ingezette 

processen bij de productie van drukwerk voor aanbestedende diensten. Naast de offsetdruk en 

de digitale print bestaan nog zeefdruk, hoogdruk, flexodruk en illustratiediepdruk.  

Offsetdrukken 

Bij het offsetdrukproces bestaat de drukplaat uit drukkende en niet-drukkende delen. Het 

offsetdrukproces werkt volgens het principe dat inkt en water niet mengen. Bij de traditionele 

offsettechniek worden de aluminium platen bedekt met een dunne lichtgevoelige laag. Het beeld 

wordt geplaatst op deze bedekte plaat waarna de plaat blootgesteld wordt aan licht. Het beeld 

wordt daardoor gekopieerd naar de plaat. Nadat de ongebruikte lichtgevoelige laag van de plaat 

af gewassen is, is de plaat klaar voor gebruik in de pers. Met speciale drukplaten is het ook 

mogelijk waterloos te drukken. Het offsetdrukproces wordt bijvoorbeeld ingezet voor het drukken 

van brochures, boeken, tijdschriften, formulieren, kantoordrukwerk en kranten. 

Het offsetdrukproces bestaat uit verschillende technieken. De bekende technieken zijn: 

 vellenoffset (waarbij het papier in losse vellen door de drukpers gaat);  

 smalbaanrotatie (bijvoorbeeld voor formulieren); 

 rotatie-offset (waarbij het papier op een rol zit).  

De rotatie-offset kan weer worden opgedeeld in:  

o heatset-rotatie (bijvoorbeeld bij glossy magazines); 

o coldset-rotatie (bijvoorbeeld voor kranten en reclamedrukwerk in grote volumes).  

Digitaal printen 

Bij het digitaal printproces wordt een digitaal beeld rechtstreeks geprint zonder de tussenkomst 

van analoge films of drukplaten. Er is geen druk nodig om de inkt op het te drukken onderwerp 

te krijgen. Een uniek kenmerk van dit proces is dat het (economisch) mogelijk is om op elke 

kopie het beeld of een deel van het beeld te wijzigen. Het meest bekende voordeel van het 

digitaal printproces is de mogelijkheid om elke individuele druk (uit een drukgang) te 

personifiëren, wat in de reclame- en marketingwereld een groot voordeel oplevert. Het digitaal 

printproces zorgt dus voor een grote flexibiliteit en geeft de mogelijkheid het beeld snel te 

veranderen, bijvoorbeeld van zwart-wit printen naar kleuren printen. Het digitaal printproces 

wordt ook gebruikt voor het printen van grote circulatieproducten zoals catalogi en mailings, 

waarbij een snelle aanpassing van gegevens nodig is. Het digitaal printproces wordt bijvoorbeeld 

ingezet voor brochures, boeken, formulieren, kranten, kantoordrukwerk, mailings en maatwerk, 

waarbij maatwerk steeds meer toeneemt in relatie tot het traditionele standaard drukwerk.  

Het digitaal printproces bestaat uit verschillende technieken. De bekende technieken zijn: 

 Elektrostatisch (een techniek die gebruikt wordt in kopieermachines en in laser- en 

ledprinters);  

 inkjet (een techniek waarbij minieme druppeltjes inkt op het papier worden gespoten). 

2.2 Duurzaamheidthema’s 

In dit hoofdstuk worden de relevante duurzaamheidthema’s van drukwerk behandeld. Per 

procesonderdeel dat betrekking heeft op het vervaardigen van het drukwerk worden de 

duurzaamheidthema’s besproken. De procesonderdelen bestaan uit: 

 Grondstoffen 

 Productie en hulpstoffen 

 Distributie 
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 Eindproduct 

Binnen de procesonderdelen zijn de duurzaamheidthema’s die betrekking hebben op het digitaal 

printproces en het offsetdrukproces niet zonder meer aan elkaar gelijk. Deze verschillen komen 

aan de orde in paragraaf 2.2.5. Daarnaast worden de in de daarop volgende paragrafen de 

duurzaamheidthema’s besproken die betrekking hebben op de totale keten, te weten: 

 CO2-voetafdruk 

 Cradle-to-Cradle 

 Sociale aspecten 

2.2.1  Grondstoffen 

De duurzaamheidthema’s omtrent de grondstoffen hebben betrekking op de materialen waarop 

met het offsetdrukproces of het digitaal printproces gedrukt wordt en de materialen waarmee 

gedrukt wordt. Voor overheidsopdrachten zijn dit voornamelijk papier en inkt. In het 

criteriadocument van de productgroep papier wordt dieper ingegaan op de milieuaspecten die 

gerelateerd zijn aan papier. 

Papier 

Ongeveer 75% van al het Europese drukwerk wordt op papier gedrukt. In Nederland is dat bijna 

80%. Papiergebruik heeft een belangrijk aandeel in de totale milieu-invloed van papieren 

drukwerk. De belangrijkste milieubelastende factoren van papier zijn: 

 herkomst van de houtvezels, bosbouw voor het hout waarvan papier gemaakt wordt; 

 energiegebruik en CO2-uitstoot van papierproductie, een significant deel van de CO2-uitstoot 

van het drukproces wordt bijgedragen door papier; 

 gebruik van gevaarlijke stoffen en mengsels; 

 emissies naar water en lucht. 

Het drukken op duurzaam papier beperkt de totale milieu-invloed van het drukwerk. Duurzaam 

papier wordt geproduceerd uit houtvezels afkomstig uit duurzaam beheerde bossen of 

gerecyclede vezels. Daarnaast wordt bij de productie van duurzaam papier rekening gehouden 

met CO2-uitstoot, gevaarlijke stoffen en mengsels en emissies naar water en lucht.  

Daarom zijn de minimumeisen, zoals opgesteld in het criteriadocument van de productgroep 

papier, eveneens van toepassing op drukwerk. Minimumeis 1 in het Programma van Eisen voor 

drukwerk is aan duurzaam papier gewijd. Een overzicht van alle duurzaamheidaspecten die een 

rol spelen bij papier, is te vinden in het criteriadocument van de productgroep papier.  

Door het karakter van de gunningscriteria is het voor de inschrijver op het moment van 

inschrijving lastig vast te stellen welk papier volgens de gunningscriteria van de productgroep 

papier de minste milieu-invloed heeft. Dit is vanuit het proportionaliteitsbeginsel een te grote 

belasting voor de inschrijvers. Daarom zijn slechts de minimumeisen van de productgroep papier 

van toepassing. 

Inkt 

Het gebruik van inkt draagt bij aan de totale milieu-invloed van het drukwerk. De 

milieubelastende componenten in inkt zijn: 

 kleurmiddelen of pigmenten, dit zijn petrochemicaliën die chemisch bewerkt zijn; 

 bindmiddelen, tot nu toe vaak gemaakt op basis van minerale oliën (aardolie); 

 hulpmiddelen: harsen, droogstoffen en andere toevoegingen uit niet-hernieuwbare bron. 

De bindmiddelen in inkt kunnen ook worden gemaakt op basis van plantaardige oliën, 

bijvoorbeeld lijnzaad, soja, zonnebloemen of koolzaad. Plantaardige olie is, in tegenstelling tot 

minerale olie, geen eindige grondstof. Over het gebruik van plantaardige olie bestaat echter veel 

discussie. Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre daadwerkelijk duurzaamheidwinst valt 
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te behalen door uitsluitend oliën op plantaardige basis in de inkt toe te passen. Daarnaast zijn er 

specifieke inkten (zoals metallic, fluorescerende en UV-inkten) die niet volwaardig geproduceerd 

kunnen worden op basis van plantaardige oliën. 

Inefficiënt gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen, de sociale omstandigheden bij de 

productie, concurrentie met de voedselketen en indirecte verandering van het landgebruik8 

kunnen ervoor zorgen dat de reductie van de milieu-invloed van inkt op plantaardige basis te 

niet gedaan wordt. De werkelijke bijdrage aan de reductie van de milieu-invloed van inkt op 

plantaardige basis behoeft objectieve, goed onderbouwde en doorzichtige informatie. Deze 

informatie zou een levenscyclusanalyse (LCA) kunnen verschaffen. Een dergelijke LCA is op dit 

moment niet bekend. 

Daarnaast is plantaardige inkt niet in alle situaties toepasbaar. Het programma Duurzaam 

Inkopen streeft naar een goed onderbouwde en algemeen toepasbare criteria. Daarom is er 

vooralsnog geen criterium opgenomen dat het gebruik van plantaardige inkt stimuleert of 

verplicht stelt. 

Een andere duurzaamheidthema dat bij inkten een rol speelt zijn specifieke gevaarlijke stoffen 

die in de pigmenten, bindmiddelen en hulpmiddelen van de inkt voor kunnen komen. Volgens het 

'Besluit verpakking en aanduiding milieu gevaarlijke stoffen en preparaten', behorende bij de 

Wet Milieubeheer, dienen op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen standaard zinnen voor te 

komen ter aanduiding van de bijzondere gevaren. Onder een bijzonder gevaar valt bijvoorbeeld 

dat een product schadelijk kan zijn voor de luchtwegen bij inademing. Van een aantal van deze 

stoffen is het niet wenselijk dat ze in inkten worden gebruikt. Dit geldt eveneens voor 

coatinglakken, toevoegingen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen. Dit thema wordt uitgebreider 

beschreven in paragraaf 2.2.2 Productie en hulpstoffen onder de kop “H-zinnen”. 

2.2.2  Productie en hulpstoffen 

Binnen de productie is op een aantal specifieke onderdelen duurzaamheidwinst te halen, zowel 

binnen het offsetdrukproces, als binnen het digitaal printproces. Voor de onderdelen die in deze 

paragraaf aan de orde komen, is aangegeven wanneer ze enkel op het offsetdrukproces dan wel 

digitaal printproces van toepassing zijn. Een deel van de duurzaamheidwinst kan geborgd 

worden door middel van een milieumanagementsysteem. Deze richt zich specifiek op de 

maatregelen voor het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Door het 

milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieuzorg in de 

bedrijfsvoering. Daarom is er in hoofdstuk 3 een geschiktheidseis opgenomen voor een 

milieumanagementsysteem en een contractbepaling om erop toe te zien dat de opdrachtnemer 

de maatregelen blijft toepassen. 

Computer to Plate 

Bij het offsetdrukproces is er door het gebruik van de Computer to Plate (CTP) milieuwinst te 

behalen in de voorbereidingsfase van het drukken. CTP-technologie is een minder 

milieubelastende techniek voor het vervaardigen van de drukplaat. Het voordeel van CTP is dat 

de platen direct vanuit de computer belicht en ontwikkeld worden. Bij CTP hoeven er daardoor 

geen fotografische vloeistoffen (filmontwikkelaar en fixeer) meer gebruikt te worden. Bij andere 

technieken gebeurt dit nog wel met tussenkomst van een milieubelastende film. 

CTP wordt gebruikt in de fase vanaf desktop publishing (computer) tot en met de 

plaatvervaardiging (plate). Het gebruik van de CTP-technologie bij het offsetdrukproces is de 

afgelopen jaren gebruikelijker geworden in de grafimediabranche. Nieuwe technieken bij CTP 

maken het mogelijk nog minder milieubelastende aluminiumplaten te maken, waarbij helemaal 

geen chemicaliën meer gebruikt worden.  

De CTP-technologie zorgt in de markt voor een kwaliteitsslag, kortere productietijden, minder 

misorders en dus minder milieubelasting. Aan de andere kant vormt chemievrije CTP vaak nog 

                                                        
8
 Uitbreiding van de landbouwoppervlakte ten koste van bijvoorbeeld natuurgebieden 
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wel een probleem bij het terugdringen van isopropylalcohol (IPA)9 in het vochtwater, wat minder 

gunstig is voor het netto milieurendement dan het aanvankelijk doet voorkomen. 

Voor het gebruik van CTP in het offsetdrukproces is daarom een gunningscriterium ontwikkeld. 

Het gunningscriterium stimuleert een chemiearme productie van de platen die voor het 

offsetdrukwerk van de aanbestedende dienst worden gebruikt. In het gunningscriterium wordt 

chemievrije CTP extra gehonoreerd door in combinatie met IPA-arme vochtwerken te werken 

(IPA-percentage < 5 vol.%).  

Efficiënt gebruik grondstoffen 

De vorm en formaat van het drukwerk kan leiden tot een grotere hoeveelheid papierafval. Deze 

papierafvalstromen zijn lastig te optimaliseren door drukkerijen. De drukker kan wel trachten 

met de opdrachtgever/ontwerper de hoeveelheid papierafval te verminderen door vooraf de 

juiste keuzes voor het soort papier te maken, een zo efficiënt mogelijke ingedeelde offsetplaat 

(met zo veel mogelijk beeldbezetting) en drukfouten te reduceren. De opdrachtgever en de 

ontwerper dienen daarom bij het ontwerp al rekening te houden wat de gevolgen zijn van hun 

keuzes. Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem helpt hierbij. Er zijn ook steeds 

meer technieken beschikbaar die ervoor zorgen dat het drukwerk eerder op kleur is waardoor 

minder inschiet10 nodig is. 

De beheersing en vermindering van het gebruik van inkt zorgt eveneens voor een vermindering 

van de milieu-invloed van het drukwerk. Voor de reductie van het inktgebruik kan bijvoorbeeld 

een automatische inktdosering gebruikt worden. Daarnaast zou de aanbestedende dienst nog 

kunnen letten het lettertype11 dat gebruikt wordt voor het drukwerk.  

Bedrijven die werken volgens de drukprincipes van Color Management12 streven naar een 

technisch geoptimaliseerd offsetdrukproces en digitaal printproces. Het doel is onder andere dat 

het efficiënt gebruik van hun grondstoffen wordt gemaximaliseerd. De fysieke en digitale orders 

lopen volgens een vooraf vastgesteld procedé, waardoor niet alleen inschietverliezen, maar ook 

de doorlooptijden tot een minimum beperkt worden en misdruk nagenoeg tot het verleden 

behoort. 

De beheersing en vermindering van het gebruik van papier en inkt in het proces dat verband 

houdt met de uitvoering van de opdracht, zal leiden tot een reductie van de totale milieu-invloed 

van het drukwerk. Daarom is dit als aandachtpunt meegenomen in de geschiktheidseis voor het 

hebben van een milieumanagementsysteem met bijbehorende contractbepaling. 

Vluchtige Organische Stof emissies 

Vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een groep 

koolwaterstofverbindingen die gemakkelijk, meestal al bij kamertemperatuur, verdampen. VOS 

zijn gerelateerd aan een aantal verschillende milieuproblemen waaronder klimaatverandering, 

smog en verzuring. VOS kunnen ook een schadelijk effect hebben op de menselijke gezondheid. 

Voor drukwerk worden VOS vaak gebruikt als oplosmiddelen in reinigingsmiddelen en in de vorm 

van IPA. IPA wordt alleen in het offsetdrukproces toegepast. Vervangen en/of reduceren van het 

verbruik van VOS, zorgt ervoor dat deze middelen minder gezondheid- en milieurisico's 

opleveren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet alle IPA-vervangende hulpstoffen zonder 

meer leiden tot minder gezondheidsrisico's. Meer informatie hierover is te vinden in de arbo-

regelingen van de Grafimediabranche13. 

Gebruik IPA in offsetdrukproces 

De meeste technieken binnen het offsetdrukproces zijn gebaseerd op het water-versus-olie 

principe: water en olie (inkt) stoten elkaar af. Op de delen van de drukplaat waar geen inkt mag 

komen, wordt vochtwater aangebracht. In het vochtwater zit vaak een op aardolie gebaseerde 

hulpstof: IPA.  

                                                        
9
 Zie paragraaf “Gebruik IPA in offsetdrukproces” op bladzijde 7. 

10
 De hoeveelheid papier die nodig is voor het instellen van een offset drukpers en de afwerking. 

11
 Zie aandachtspunten in paragraaf 3.1. 

12
 Color Management streeft naar maximale productie- en procesbeheersing. 

13
 http://www.arbografimedia.nl 
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IPA in het vochtwater kan technische en economische voordelen hebben. Met behulp van IPA kan 

de inkt-waterbalans snel gevonden worden en is de pers sneller op kleur. De insteltijden kunnen 

korter zijn en de papier- en inktverliezen kunnen minder zijn. Ook is het met IPA makkelijker om 

tijdens de productie een constante kwaliteit te leveren; de inkt-waterbalans stelt zich makkelijker 

in bij veranderingen in perssnelheid en temperatuurfluctuaties van de pers en de inkt. 

IPA (vlampunt 12°C) verdampt echter vrij gemakkelijk: 

 uit de voorraadtank van het vochtwateraanmaaksysteem dat naast de pers staat; 

 uit de vochtwaterbakken van de pers zelf; 

 vanaf de vochtrollen die voor het transport tot aan de plaat zorgen; 

 vanaf de plaat, en tot slot; 

 vanaf het rubberdoek. 

Ook het weinige IPA dat het papier bereikt, verdampt.  

Gesteld kan worden dat alle gebruikte IPA tijdens het drukproces verdampt. Dit is zowel vanuit 

de risico’s die daardoor veroorzaakt worden voor de gezondheid, als vanuit milieuoogpunt niet 

wenselijk.  

Drukken met minder IPA in het vochtwater vergt een extra inspanning van de drukker. Het is 

mogelijk dat de drukpers door een verminderd IPA-verbruik vaker moet worden gereinigd, 

waardoor het gebruik van schoonmaakmiddelen kan toenemen. Dit staat in schril contrast met 

de milieuvoordelen van een verminderd IPA-verbruik. 

De grafimediabranche is al een aantal jaren succesvol bezig het IPA-verbruik in de sector te 

verminderen. In de voormalige ‘Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en 

verpakkingsdrukkerijen’ (MBO) die de overheid met de branche in 1993 overeenkwam, werd een 

doelstelling van 0,9 kiloton emissie van IPA in 2010 opgenomen; in 2005 (meest recente cijfers) 

bleek de emissie van IPA ten opzichte van 1990 met 50% gedaald naar 1,0 kiloton en was de 

doelstelling uit de MBO al vrijwel behaald.  

Wettelijk is het gebruik van 8 vol.% IPA in het vochtwater toegestaan. Op dit moment werken de 

meeste offsetdrukkers met 5 vol.%, of minder (3 vol.% in het geval het rotatie-offsettdrukproces 

wordt toegepast) IPA in hun vochtwater. Niet iedere drukker kan zomaar met minder IPA 

drukken. Met minder IPA drukken vereist een aanpassing van het drukproces. Tevens is het van 

belang om te bekijken om welke van de drie hoofdtypen drukpersen het gaat: reguliere 

vellenoffset, smalbaanrotatie of rotatie-offset (heatset). De resultaten bij IPA-reductie hangen 

namelijk sterk af van het type offsetpers. Zo kan een smalbaanrotatiepers met UV-inkten veel 

minder makkelijk in haar IPA-gehalte terug dan een vellen- of rotatiepers. Bij deze druktechniek 

is het dus niet mogelijk uit te gaan van een gemiddeld IPA-percentage van 5 vol.%, maar van 7 

vol.%. 

In het Progamma van Eisen is de minimumeis opgenomen van maximaal 5 vol.% IPA bij de 

toepassing van het vellenoffsetdrukproces en rotatie-offsetdrukproces en maximaal 3% IPA bij 

de toepassing van het smalbaanrotatie-offsetdrukproces. Voor drukwerk met UV-inkten door 

middel van smalbaanrotatie is een de minimumeis opgenomen van 7 vol.%. 

De meeste drukkers zijn al wel in staat minder dan 5 vol.% IPA in hun vochtwater te gebruiken. 

Daarom is het mogelijk een drukker door middel van een gunningscriterium een hogere 

waardering te geven op het moment dat de drukker door een extra inspanning minder dan 5 

vol.% IPA gebruikt voor het vervaardigen van het drukwerk. 

IPA-vrij offsetdrukproces 

Het is sinds enige jaren technisch mogelijk om op bepaalde offsetpersen IPA-vrij te drukken. 

Deze techniek wordt steeds vaker toegepast. Op dit moment is er een groep drukkers die haar 

proces volledig IPA-vrij heeft ingericht.  

Het is technisch eveneens mogelijk om het offsetproces waterloos te laten verlopen. Hierbij 

wordt geen vochtwater en dus ook geen IPA gebruikt. Daarnaast wordt door waterloos drukken 

het gebruik van substraten, inkt en de helft van de poetsdoeken gereduceerd. Tevens leidt 

waterloos drukken tot minder CO2-uitstoot, waterbesparing, wasmiddelenbesparing en 
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papierbesparing bij het starten van de productie. Waterloos drukken wordt in Nederland slechts 

op beperkte schaal toegepast. 

Aangezien een steeds grotere groep drukkers in staat is om IPA-vrij te drukken en deze vorm 

van drukken het minst milieubelastend is, wordt IPA-vrij drukwerk in het gunningscriterium extra 

gehonoreerd. 

Reinigingsmiddelen 

Vluchtige oplosmiddelen in reinigingsmiddelen dragen bij aan de VOS-emissie. Hoe lager de 

vluchtigheid van de gebruikte reinigingsmiddelen, hoe lager - als de overige omstandigheden 

gelijk zijn - de emissie naar het milieu en hoe beter de arbeidsomstandigheden. 

Bij het offsetdrukproces wordt de offsetdrukpers in principe dagelijks gereinigd. Hierbij worden 

onder andere de rubberdoeken en het inktwerk schoongemaakt. Bij het digitaal printproces 

wordt de reiniging vaak door de printerleverancier verzorgd. Voor de reiniging zijn verschillende 

reinigingsmiddelen op de markt. 

Reinigingsmiddelen worden ingedeeld op basis van hun vluchtigheid. Er zijn drie typen 

reinigingsmiddelen:  

 de vluchtige reinigingsmiddelen K1 (vlampunt minder dan 21°C) en K2 (vlampunt 21-55°C); 

 de minder vluchtige reinigingsmiddelen K3 (vlampunt 55-100°C); 

 de niet-vluchtige reinigingsmiddelen, zoals plantaardige reinigingsmiddelen (VCA’s: 

Vegetable Cleaning Agents) en K4-reinigingsmiddelen of HBS (High Boiling Solvents, 

vlampunt > 100°C). 

In de grafimediabranche worden vluchtige reinigingsmiddelen met een vlampunt lager dan 55°C 

(de reinigingsmiddelen uit de klassen K1 en K2) voor de dagelijkse, procesmatige reiniging van 

het inktwerk en rubberdoek bijna niet meer gebruikt. Hier kunnen tegenwoordig zonder 

problemen minder-vluchtige reinigingsmiddelen voor worden ingezet. Een minder-vluchtig 

reinigingsmiddel vergt alleen een andere manier van gebruik; het maakt minder eenvoudig en 

snel schoon dan een vluchtiger variant.  

Niet-vluchtige reinigingsmiddelen worden binnen de offset ook al vele jaren op grote schaal 

toegepast. Alleen in bepaalde gevallen van reiniging, bijvoorbeeld bij de reiniging van het 

vochtwerk (en dan vaak alleen maar de metalen vochtopdraagrol), zal vaak een vluchtiger 

reinigingsmiddel ingezet moeten worden. Dit om een optimale vochtvoering te kunnen 

garanderen (en dus IPA-reductie tot 5 vol.% of lager mogelijk te maken). Het gebruik van VCA’s 

als niet-vluchtige reinigingsmiddel in het offsetdrukproces kan leiden tot een langere opstarttijd 

van de drukpers wat mogelijk extra uitval kan opleveren. 

Hoewel dus in de grafimediabranche vooral K3-reinigingsmiddelen worden gebruikt voor de 

dagelijkse reiniging, is het met een extra inspanning mogelijk een niet-vluchtig reinigingsmiddel 

in te zetten. Daarom is er in het Programma van Eisen de minimumeis opgenomen voor het 

gebruik van het K3-reinigingsmiddel en is er een gunningscriterium opgesteld waarin een hogere 

waardering gegeven wordt aan het gebruik van niet-vluchtige reinigingsmiddelen voor dagelijkse 

reiniging. 

APEO, Halogenen, Ftalaten  

APEO (Alkylfenolethoxylaten) kunnen worden toegevoegd aan reinigingschemicaliën, 

ontinktingschemicaliën, schuiminhibitoren, dispergeermiddelen of coatings. Alkylfenolethoxylaten 

kunnen nadelige effecten hebben op waterorganismen door hun oppervlakteactieve werking, als 

ze ongezuiverd worden geloosd. Ze staan in verband met bepaalde nadelige 

milieueigenschappen internationaal sterk ter discussie. Ook het EU-milieukeur (ook wel EU 

Ecolabel genoemd) voor drukwerk onderstreept dit in haar criteria. 

Halogenen zijn de groep chemische elementen gevormd door chloor, fluor, broom en jood en 

worden vooral gebruikt in gehalogeneerde oplosmiddelen. Organische halogeenverbindingen 

bestaan voornamelijk uit koolstof, waterstof en broom- of chloorionen. Sommige zijn van 

natuurlijke oorsprong, andere zijn synthetisch. Vele organische halogeenverbindingen zijn giftig. 

Ze komen uiteindelijk in de afvalwaterzuivering of via lozing in de rioolwaterzuivering. Deze 

componenten zijn vaak niet, of zeer slecht biologisch afbreekbaar. Halogeenverbindingen kunnen 
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zich ophopen in dieren, bijvoorbeeld vissen of vee, en bij consumptie hiervan vervolgens ook in 

het menselijk lichaam.  

Een uitzondering hierop zijn organische halogeenverbindingen die als biociden worden ingezet, 

waarvan het bioaccumulerend vermogen wordt gekenmerkt door een log Pow (octanol/water-

verdelingscoëfficiënt) < 3,0 of een experimenteel bepaalde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100. 

Deze biociden worden slecht opgenomen door organismen en zijn derhalve veel minder 

schadelijk. 

Het EU-milieukeur richt zich in haar criteria daarom op het uitbannen van schadelijke halogenen 

uit drukwerk. 
 
Ftalaten worden ook wel weekmakers genoemd en worden vooral toegevoegd aan PVC. Laag 

moleculaire ftalaten (o.a. DEHP, DBP, DIBP en BBP) zijn schadelijk voor mens en milieu. In het 

EU-milieukeur voor drukwerk wordt aangegeven dat bepaalde ftalaten een verstorend effect 

hebben op hormonen en zijn dienovereenkomstig verboden.  

Het beperken van het gebruik van APEO, Halogenen en laag moleculaire ftalaten is in het 

Programma van Eisen op een zelfde wijze opgenomen als in het EU-milieukeur voor drukwerk. 

Het beperken van het gebruik van APEO, Halogenen en laag moleculaire ftalaten geldt voor 

zowel het offsetdrukproces als voor het digitaal printproces. 

Fijnstof en ozon 

Fijnstof en ozon komen voornamelijk voor bij het digitale printproces. 

Fijnstof is een verzamelnaam voor schadelijke deeltjes in de lucht, bijvoorbeeld benzo(a)pyreen, 

metalen, roet, zand en zeezout. Fijnstofdeeltjes kunnen al in relatief lage concentraties klachten 

veroorzaken. Hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe dieper ze in de luchtwegen kunnen doordringen. 

De gezondheidsschade uit zich onder andere in vervroegde sterfte, toename in 

ziekenhuisspoedopnames voor hart- en luchtwegaandoeningen, luchtwegklachten en 

functiestoornissen. Grote stofdeeltjes zijn minder schadelijk omdat ze door de bovenste 

luchtwegen worden tegengehouden. 

Troposfere (onderste laag van de dampkring) ozon veroorzaakt negatieve effecten bij mensen en 

planten. Het effect op de menselijke gezondheid heeft te maken met zowel korte als lange 

termijn longproblemen zoals heftige longreacties, vermindering van de longfunctie en een 

verhoogd sterftecijfer. De effecten op planten bestaan uit een verminderde groei als gevolg van 

verstoorde fotosynthese en dode cellen. Ozon kan een belangrijke rol spelen bij de 

klimaatverandering aangezien ozon het vermogen van planten vermindert om koolstofdioxide uit 

de atmosfeer te halen. Afgezien van de indirecte vorming van ozon door de reacties van VOS, 

kan ozon worden uitgestoten bij oude elektrostatisch printers.  

De huidige elektrostatisch printers zijn uitgerust met ozon filters. Ook fijnstof wordt 

tegenwoordig door filters afgevangen. Beide filters dienen regelmatig vervangen te worden. Het 

is van belang dat het grafisch bedrijf de vervanging van de filters heeft meegenomen in haar 

procedures. Daarom is dit als aandachtpunt meegenomen in de geschiktheidseis voor het hebben 

van een milieumanagementsysteem. 

H-zinnen  

Zoals in paragraaf 2.1.1 is aangegeven kunnen er in de pigmenten, bindmiddelen en 

hulpmiddelen van inkt, coatinglakken, toevoegingen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen 

specifieke gevaarlijke stoffen voorkomen. Deze dienen volgens het 'Besluit verpakking en 

aanduiding milieu gevaarlijke stoffen en preparaten', behorende bij de Wet Milieubeheer, op 

verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen standaard zinnen voor te komen ter aanduiding van de 

bijzondere gevaren. Deze standaardzinnen werden tot voor kort R-zinnen (de R van ‘Risk’) 

genoemd. De standaard zinnen borgen een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van 

de mens en het milieu alsmede het vrije verkeer van chemische stoffen, mengsels en bepaalde 

specifieke voorwerpen te waarborgen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de innovatie 

te bevorderen. 

Bij de invoering van het “Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 

Chemicals” (GHS) in de Europese Unie wordt een nieuw systeem van indeling en etikettering van 

gevaarlijke stoffen gehanteerd. De R- en S-zinnen worden vervangen door H-zinnen of 
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gevarenaanduidingen (de H van ‘Hazard’) en P-zinnen of voorzorgsmaatregelen (de P van 

‘Precaution’). Voor zuivere stoffen zijn de nieuwe aanduidingen op de etiketten vanaf 1 december 

2010 verplicht; voor mengsels vanaf 1 juni 2015. Op 1 juni 2017 beëindigt de vrijstelling van de 

verplichting voor etikettering en verpakken voor mengsels geleverd voor 1 juni 2015. In bijlage 

3 is een samenvatting opgenomen van de omzettingstabel die is verstrekt in bijlage VII van de 

Europese Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Vastgesteld kan worden dat binnen de 

offsetdruktechniek de grond- en hulpstoffen voornamelijk uit mengsels bestaan.  

De H-zinnen worden in het Programma van Eisen voor drukwerk toegepast om te voorkomen dat 

bepaalde stoffen en preparaten met eigenschappen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, in 

het drukwerk worden gebruikt. De gebruikte H-zinnen in het Programma van Eisen gelden voor 

zowel het offsetdrukproces, als voor het digitaal printproces en zijn in overeenstemming met de 

door het EU-milieukeur en Nordic Swan label gebruikte H-zinnen. Voor UV-inkten is een apart 

(sub)criterium opgenomen, omdat er geen UV-inkten beschikbaar zijn die niet zijn geclassificeerd 

met H-zinnen H412. 

Een overzicht van de H-zinnen en hun betekenis is te vinden in bijlage 2 van dit document. 

Afvalbeheer  

Afvalbeheer van schadelijke stoffen zoals fotochemicaliën en schadelijke stoffen die ontstaan bij 

de plaatproductie heeft een stevige plaats binnen vergunningverlening en algemene regels die 

aan de grafimediabranche worden gesteld. Voor overige materialen uit het offsetdrukproces en 

het digitaal printproces, zoals papier en in te zamelen, te scheiden en te hergebruiken materialen 

uit de afvalstroom geldt dat in mindere mate. Uit gegevens van de ‘Milieubarometer Grafimedia’ 

van de stichting Stimular blijkt, dat bij een gemiddelde drukkerij die gebruik maakt van het 

offsetdrukproces de grootste milieubelasting veroorzaakt wordt door het bedrijfsafval.  

Het terugwinnen en/of recyclen van materialen zoals afval papier (bont/wit), inkten 

(rotatiedruk), reinigingsmiddelen en diverse soorten kunststoffen drukplaten kan met een goed 

afvalbeheersplan bevorderd worden. Daarom is dit als aandachtpunt meegenomen in de 

geschiktheidseis voor het hebben van een milieumanagementsysteem. 

Energie 

Omdat er binnen de grafimediabranche een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt wordt, is 

het van belang dat de grafimediabedrijven hun energieverbruik zoveel mogelijk beheersen en 

proberen te verminderen. De wettelijke basis voor het uitvoeren van energiebesparende 

maatregelen ligt in de Wet Milieubeheer. Daarnaast is er voor de grafimediabranche de SEI 

(Stichting Energie Inkoop) opgericht. De SEI sluit voor bedrijven in de branche contracten af 

voor de levering van energie. Daarbij gaat het vooral om duurzaamheid, zowel bij het opwekken 

van energie als bij het gebruik binnen de bedrijven. De leidraad daarbij is dat de duurzaamste 

energie de energie is die je niet gebruikt. Verder denkt de SEI nadrukkelijk aan het zelf 

opwekken van duurzame energie.  

In de periode 2011-2012 is er bij de grotere bedrijven in de grafimediabranche geïnventariseerd 

door de KVGO of er animo was om een gezamenlijk MJA3 (Meerjarenafspraak energie-efficiency) 

af te sluiten. Dit heeft in 2012 geleid tot toetreding van een groep grafische bedrijven tot de 

MJA-overige industrie, die ongeveer 50% van het energieverbruik dekken van de 

Grafimediabranche. De branchevereniging zet zich in voor een uitwaaierend effect van de MJA 

naar de overige grafische bedrijven die voor deelneming in aanmerking komen.  

De beheersing en vermindering van het gebruik van energie in het proces dat verband houdt met 

de uitvoering van de opdracht, kan leiden tot een reductie van de totale milieu-invloed van het 

drukwerk. Daarom is dit als aandachtpunt meegenomen in de geschiktheidseis voor het hebben 

van een milieumanagementsysteem. De beheersing van het energieverbruik is ook indirect 

opgenomen in het gunningscriterium voor de CO2-voetafdruk van de drukorder (zie ook 

paragraaf 2.2.6). 
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2.2.3  Distributie 

Drukwerk wordt in een aantal gevallen inefficiënt getransporteerd, in kleine hoeveelheden, per 

koerier en soms over lange afstanden. Hoewel het reduceren van transportbewegingen (zowel 

qua aantal als qua afgelegde kilometers) van drukwerk een zeer relevant milieuaspect vormt, 

hebben drukkerijen hier niet altijd de door hen gewenste invloed op. Printing on Demand en het 

printen op locaties dicht bij de afnemers met behulp van digitale bestanden zijn voorbeelden 

waarmee er wel een reductie van de transportbewegingen behaald kan worden. Printing on 

Demand is een flexibel en efficiënt voorraad- en distributiesysteem van drukwerk. De oplage kan 

precies worden aangepast aan de behoefte en verschillend drukwerk kan mogelijk gecombineerd 

worden. Bij Printing on Demand is er geen opslag nodig van grote hoeveelheden drukwerk 

waardoor er ook geen risico is op verouderd drukwerk. De distributie is beter te plannen en 

onnodig transport wordt daarmee voorkomen. Printing on Demand kan ook leiden tot meer 

transport met kleinere oplages, daarom is het belangrijk dat het voorraad- en distributiesysteem 

afgestemd is op zo min mogelijk transport per m2 (of per kg) drukwerk. 

Voor het drukwerk wordt veel gebruik gemaakt van verpakkingsmateriaal. Het 

verpakkingsmateriaal bestaat voornamelijk uit papier, karton, rek- en krimpfolie, 

kunststofbanden, LDPE-folie, afdekplaten, pallets, persdraad en staaldraad. Het 

verpakkingsmateriaal zelf behoort niet tot de afbakening van de productgroep Drukwerk, daarom 

zijn er in dit document geen specifieke criteria opgenomen voor het verpakkingsmateriaal. De 

milieu-invloed van drukwerk kan echter wel verminderd worden door het verpakkingsmateriaal 

te verminderen, duurzame verpakkingsmaterialen te gebruiken of de materialen waar mogelijk 

op de juiste wijze te recyclen. Hierbij is het belangrijk om in het oog te houden dat de 

verpakkingen de inhoud op een juiste manier beschermt en de lezer in een goede staat bereikt. 

De eventuele nadelen van het gebruik van verpakkingen moeten zorgvuldig worden afgewogen 

tegen de voordelen van het gebruik ervan. 

De beheersing en vermindering van het transport en van het gebruik van verpakkingsmateriaal 

in het proces dat verband houdt met de uitvoering van de opdracht, kan leiden tot een reductie 

van de totale milieu-invloed van het drukwerk. Daarom is dit als aandachtpunt meegenomen in 

de geschiktheidseis voor het hebben van een milieumanagementsysteem. De beheersing van 

transport is ook indirect opgenomen in het gunningscriterium voor de CO2-voetafdruk van de 

drukorder (zie ook paragraaf 2.2.6). 

2.2.4  Eindproduct 

Het uiteindelijke drukwerk is het eindproduct voor de gebruiker. De keten houdt hierbij niet op. 

De drukkerij heeft maar weinig invloed op wat de gebruiker uiteindelijk met het eindproduct 

doet. Na gebruik heeft de gebruiker de mogelijkheid het eindproduct weg te gooien of te laten 

recyclen. Op de mogelijkheden voor recycling heeft de drukkerij wel veel invloed. Tijdens het 

productieproces kunnen door de drukker keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op de 

recyclebaarheid. 

Papierrecycling  

Meer papier recyclen is een belangrijke prioriteit in de EU. De Europese doelstelling voor de 

hoeveelheid gerecycled papier is 70% in 2015. In Nederland wordt circa 90% van het papier 

gerecycled. Echter, niet al het gedrukte papier is even gemakkelijk te recyclen.  

Ontinkten is een belangrijk proces bij het recyclen van papier. Hydrofobe (waterafstotende) 

inktdeeltjes worden gescheiden van hydrofiele (waterabsorberende) vezels. Het proces werkt 

met een gesloten waterloop waar de inktdeeltjes van het wateroppervlak afgeschraapt worden. 

De gesloten waterloop is een van de grootste Europese milieubesparende maatregelen geweest 

van de papierindustrie in de afgelopen 20 jaar. Dit proces is ontwikkeld voor offset- en 

diepdrukinkten (worden gebruikt voor offsetdrukwerk) dat oorspronkelijk in ruwweg meer dan 

95% in het oud papier mengsel zat. 
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De huidige, voor 60-90% op water gebaseerde, inkjetinkten (worden gebruikt voor digitaal 

printwerk) leiden tot problemen omdat ze niet verwijderd kunnen worden in dit proces. Deze 

kleurstoffen en inktdeeltjes zijn te klein om in dit proces van het wateroppervlak afgeschraapt te 

worden en hebben geen andere uitgang uit de gesloten waterloop van het recycleproces dan via 

de papiervezels. Bij deze papiervezels werken ze als een rode sok in de wasmachine. Een kleine 

hoeveelheid inkjetinkt in een batch met overwegend offsetinkten zorgt ervoor dat alle 

papiervezels er gekleurd uitkomen. Papier dat gedrukt is met de huidige vloeibare toner (wordt 

ook gebruikt voor digitaal printwerk) is om een andere reden bijna niet te ontinkten. Ze laten 

grote, zichtbare vuile spikkels achter op de papiervezels. Over het algemeen vereist het 

ontinkten van papier met vloeibare tonerinkt veel extra energie. Daarnaast leidt het tot 

aanzienlijke vezelverliezen om het aantal spikkels te reduceren. Droge toner (wordt ook gebruikt 

voor digitaal printwerk) is al jaren goed te ontinkten. 

Een inkt is goed te ontinkten indien de inkt goed los te maken is van de papiervezels en de inkt 

uit het systeem verwijderd kan worden. Er zijn steeds meer inkjet inkten die hieraan kunnen 

voldoen. Verschillende inkjetinkten leveranciers werken hier aan en hebben inmiddels 

inkjetinkten ontwikkeld die goed te ontinkten zijn volgens de “ontinktbaarheid scorekaart” van 

het European Recovered Paper Council14 (ERPC) die gebaseerd is op de INGEDE-methode 1115.  

Uit het bovenstaande blijkt dat vooral de inkten die gebruikt worden voor digitaal printwerk 

ervoor zorgen dat oud papier steeds lastiger te recyclen is. Aangezien het aandeel van digitaal 

printwerk in het oud papier mengsel toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat alle gebruikte 

inkt goed recyclebaar is. Daarnaast is het van belang dat de andere componenten van het 

drukwerk ook goed recyclebaar zijn, zoals de coatinglakken (dispersie, vernis en UV) en de 

lamineermiddelen.  

Omdat de problemen met het recyclen van digitaal printwerk nog niet branchebreed zijn 

opgepakt door de grafimediabranche, is er voor het recyclen van drukwerk een 

gunningscriterium opgesteld. Dit criterium is gebaseerd op zowel het EU-milieukeur als het 

Nordic Swan label. Het gebruik van een dergelijk criterium wordt gestimuleerd door de ERPC en 

kan worden toegepast door heel Europa. Op deze manier zorgt het criterium ervoor dat het 

drukwerk het recycleproces zo min mogelijk stoort, zonder dat de ontwikkeling van duurzame 

proceschemicaliën gehinderd wordt.  

2.2.5  Digitaal printen ten opzichte van offsetdrukken 

Diverse drukwerkproducten kunnen zowel met het digitaal printproces als met het 

offsetdrukproces vervaardigd worden. De duurzaamheidthema’s die betrekking hebben op het 

digitaal printproces en het offsetdrukproces zijn op dit moment niet zonder meer aan elkaar 

gelijk. 

Over het algemeen wordt gesteld dat het papier en inkt efficiënter ingezet kan worden bij het 

digitaal printproces. De efficiëntie van het digitaal printproces is gebaseerd op: 

 de techniek die eenvoudig in gebruik is, zonder drukplaten of film; 

 de mogelijkheid om op basis van de vraag te printen (Printing on Demand); 

 onnodige overdrukken die worden geëlimineerd uit het proces; 

 de inschiet die niet plaats vindt.  

Het digitale printproces heeft daarentegen vaak wel een hogere inktconsumptie per eenheid dan 

het offsetdrukproces.  

                                                        
14

 ERPC (http://www.paperrecovery.org/) 
15

 http://www.paperforrecycling.eu/publications/erpc-publications > 17 MAR 2009 
Assessment of Print Product Recyclability - Deinkability Score - User's Manual 

http://www.paperrecovery.org/
http://www.paperforrecycling.eu/publications/erpc-publications


 

Criteria voor duurzaam inkopen van Drukwerk versie 2.1 

Datum publicatie: maart 2014  

14 

Daarnaast heeft het huidige digitale printproces een hogere energieconsumptie dan het 

offsetdrukproces, maar het gebruik van chemicaliën, water en de afvalstroom van het digitaal 

printproces is weer lager ten opzicht van het conventionele offsetdrukproces16. 

De VOS-uitstoot bij het digitaal printproces is bijzonder laag in vergelijking met de uitstoot bij 

het offsetdrukproces17. Op de emissies naar lucht (de uitstoot van ozon en fijnstof) en recycling 

scoort in beginsel juist het offsetdrukproces weer bijzonder goed in vergelijk met het digitaal 

printproces. 

Wat betreft de distributie biedt het digitaal printproces meer mogelijkheden het voorraad- en 

distributiesysteem zo in te richten dat er zo min mogelijk transport per m2 (of per kg) drukwerk 

is. 

Tabel 1 geeft de aandachtspunten van beide processen ten opzichte van elkaar overzichtelijk 

weer.  

Op basis van onderstaande tabel en het toepassen van de criteria uit hoofdstuk 3 in de praktijk, 

kan geconcludeerd worden dat het uiteindelijk in te zetten proces, offsetdruk of digitaal, vanuit 

milieuoogpunt gelijkwaardig is. Een IPA-vrij of waterloos offsetdrukproces heeft bijvoorbeeld niet 

meer VOS-uitstoot dan het digitaal printproces. Het in te zetten proces zal vooral afhangen van 

de functionele afwegingen zoals oplage, kosten, geografische ligging, het papierformaat en de 

behoefte aan Printing on Demand. Daarom zijn in hoofdstuk 3 geen specifieke criteria opgesteld 

voor één van beide processen. In plaats daarvan is er in hoofdstuk 3 een aandachtspunt 

opgenomen om de inkoper erop te wijzen de praktische afwegingen en toekomstige 

ontwikkelingen in de duurzaamheidthema’s mee te nemen in de eventuele keuze voor één van 

beide processen.  

Tabel 1: Aandachtspunten per duurzaamheidthema 

Om tijdens een contractperiode te kunnen profiteren van de milieugerichte ontwikkelingen en 

innovaties bij één van beide processen bij een opdrachtnemer, is hiervoor in hoofdstuk 3 

eveneens een contractbepaling opgenomen. 

2.2.6  CO2-voetafdruk 

De term voetafdruk wordt gebruikt om de invloed te meten van onze activiteiten op aarde. De 

CO2-voetafdruk is een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele 

brandstoffen. Binnen de grafimediabranche wordt CO2-reductie steeds actueler. Diverse grafische 

bedrijven laten een CO2-voetafdruk maken. De grafische brancheverenigingen van België, 

                                                        
16

 Waterloos drukken gebruikt geen water en heeft een kleinere afvalstroom. 
17

 Met uitzondering van het IPA-vrije en waterloos offsetdrukproces 

AANDACHTSPUNTEN

DUURZAAMHEIDTHEMA'S

Conventioneel 

offsetdrukproces
Digitaal printproces

Gebruik papier Minder efficiënt Efficiënter

Gebruik inkt/toner Meer door minder efficiënt, 

minder per eenheid

Minder door efficiëntie, 

meer per eenheid

Gebruik chemicalien Meer Minder

VOS uitstoot Meer Minder

Emissie naar lucht Minder Meer

Afval Meer Minder

Energie Minder Meer

Distributie Mogelijk meer door minder 

optimalisatiemogelijkheden 

transport per m2 drukwerk

Mogelijk minder door meer 

optimalisatiemogelijkheden 

transport per m2 drukwerk

Recycling Gemakkelijker Lastiger
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Denemarken, Finland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een rekenmodule 

ontwikkeld voor de berekening van de CO2-voetafdruk18. Hiermee kan een grafisch bedrijf de 

voetafdruk berekenen op zowel productniveau als op organisatieniveau. Op het niveau van de 

drukorder biedt de rekenmethode een kader waarmee de CO2-voetafdruk, die gegenereerd wordt 

gedurende de levenscyclus van het product, op individueel productniveau berekend kan worden. 

De rekenmodule is gebaseerd op de rekenmethode van de productstandaard van het 

broeikasgasprotocol19. Daarnaast is de rekenmodule in overeenstemming met de aanbeveling 

voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafische sector van de Europese 

overkoepelende branchevereniging/sectorfederatie Intergraf20 en voldoet aan ISO-norm 14064 -

1: 2006.  

Voor de aanbestedende dienst is het ook van belang inzicht te hebben in de CO2-voetafdruk van 

het drukwerk voor het behalen van hun eigen CO2-reductie doelstellingen. Aangezien de 

rekenmodule sinds een jaar beschikbaar is, zijn er nog niet voldoende gegevens beschikbaar 

voor een benchmark. Daarnaast zijn er eveneens nog geen prestatieafspraken met de branche 

gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er geen specifiek niveau van CO2-reductie geëist kan worden of 

een hogere waardering toegekend kan worden in een gunningscriterium naarmate een CO2-

reductie onder een bepaald niveau gerealiseerd wordt. Daarom is er gekozen om de CO2-reductie 

op te nemen in een gunningscriterium die de “best-in-class”21 hoger waardeert. 

2.2.7  Cradle-to-cradle 

Het ‘Triple-P’ concept (People, Planet, Profit) is een breed en richtinggevend denkkader voor de 

duurzame ontwikkeling in de samenleving. Recent is er bovendien veel aandacht ontstaan voor 

het ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Dit concept zet een uitdagend toekomstbeeld neer, namelijk een 

menselijke samenleving die een positieve invloed heeft op het ecosysteem. Het accent verschuift 

daarbij van eco-efficiënt (minimaliseren van het ongewenste) naar eco-effectief (optimaliseren 

van het wenselijke). De producten en productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een 

nuttige functie vervullen, ook na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame 

kringloopsamenleving waarin materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer of 

biosfeer. Een dergelijke benadering daagt uit tot creativiteit en innovatie. Via Duurzaam Inkopen 

wil de overheid ontwikkelingen die toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving 

stimuleren. Meer informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradle-

concept kan stimuleren staat in de brochure die te downloaden is op de website van PIANOo. 

2.2.8  Sociale aspecten 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam Inkopen is het 

sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en daarom niet in dit 

productgroepspecifieke document opgenomen, zie de website van PIANOo. De afspraken over 

toepassing van deze instrumenten verschillen per overheidssector. 

 Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 

internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij 

aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.  

 Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (“Social Return”) zijn handvatten opgesteld.  

 Verantwoordelijk marktgedrag kan worden bevorderd door als overheden en marktpartijen 

ieder voor zich de goede intenties vast te leggen. Voor de schoonmaakbranche is hiervoor 

medio 2011 een code ontwikkeld, die als inspiratiebron kan dienen en waarvoor verbreding 

naar andere sectoren wordt onderzocht.  

                                                        
18

 Zie www.climatecalc.eu 
19

 The Green House Gas Protocol; http://www.ghgprotocol.org/ 
20

 http://www.intergraf.eu 
21

 De best presterende inschrijver. 

http://www.pianoo.nl/document/3298/brochure-cradle-2-cradle
http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/sociaal
http://www.climatecalc.eu/
http://www.ghgprotocol.org/
http://www.intergraf.eu/
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Er zijn nog andere sociale elementen denkbaar binnen Duurzaam Inkopen. Daarvoor zijn 

momenteel geen landelijke instrumenten beschikbaar. 
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3 Duurzaamheid in het inkoopproces  

De criteria in dit document zijn verdeeld over de verschillende stappen in het inkoopproces. Meer 

informatie over de stappen in het inkoopproces en de manier waarop duurzaamheid daarin kan 

worden meegenomen, vindt u op de website van PIANOo. Het is aan te bevelen deze informatie 

te bekijken voordat u met de criteria voor deze productgroep aan de slag gaat. 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

Elke inkoop of aanbesteding begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) 

klant. Duurzaamheid kan in deze fase meegenomen worden door te onderzoeken of de aanschaf 

noodzakelijk is en of er een duurzamere oplossing is voor de inkoopbehoefte. Voor de inkoop van 

de productgroep Drukwerk zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:  

 

Geef de duurzaamheidbehoefte duidelijk aan in de opdrachtomschrijving. 

Indien een aanbestedende dienst duurzaamheidscriteria wil opnemen in het 

aanbestedingsdocument, moet de duurzaamheidbehoefte duidelijk in de opdrachtomschrijving 

geformuleerd worden. Op die manier wordt het duidelijk dat de duurzaamheid van het 

vervaardigd drukwerk van wezenlijk belang is voor de aanbestedende dienst. De duurzaamheid 

is daarmee onderdeel van het onderwerp van de aanbesteding. 

Is het drukwerk noodzakelijk? 

Het niet drukken van drukwerk blijft het minst milieubelastend. Daarom zou deze vraag bij ieder 

voornemen om drukwerk te laten vervaardigen, gesteld moeten worden.  

Maak een bewuste afweging tussen drukwerk en elektronische communicatie. 

Op dit ogenblik zijn er, met name van de elektronische communicatie, nog te weinig gegevens 

beschikbaar om op basis van een levenscyclusanalyse een objectief en transparant verantwoorde 

vergelijking te maken tussen de milieubelasting van drukwerk en elektronische communicatie.  

In de afweging tussen drukwerk en elektronische communicatie bepaalt het doel van de 

communicatie uiteindelijk de werkelijke milieubelasting. Elektronische communicatie heeft als 

milieuvoordeel dat het minder transport genereert dan drukwerk. Bovendien is er voor 

elektronische communicatie geen milieubelastend drukproces nodig.  

Elektronische communicatie genereert wel milieubelasting bij de productie, logistiek en in de 

eindelevensfase van de elektronische communicatieapparatuur zelf, evenals de bijbehorende 

infrastructuur zoals de netwerken, datacentra, zendmasten, etc. Daarnaast genereert 

elektronische communicatie in gebruik altijd een milieubelastende behoefte aan energie. Zowel 

op het moment dat de elektronische communicatie verzonden, ontvangen en gelezen wordt, als 

ook continu wanneer de elektronische communicatie op harde schijven van servers is 

opgeslagen. Tevens kan het zelf printen van de elektronische communicatie door de individuele 

lezers de milieuvoordelen grotendeels teniet doen.  

Daarom kan er op basis van de milieubelasting nog geen weloverwogen keuze gemaakt worden 

tussen drukwerk en elektronische communicatie zolang er onvoldoende gegevens beschikbaar 

zijn om een objectieve en transparante levenscyclusanalyse te maken van elektronische 

communicatie. 

http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen-1
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Vraag de ontwerper en drukker om digitale drukproeven. 

Voordat het echte drukwerk wordt gemaakt, maakt men eerst een drukproef om te controleren 

of de kleuren goed zijn, de paginavolgorde goed is, etc. Niet alle proeven hoeven te worden 

geprint. In een aantal gevallen kan ook volstaan worden met een pdf-bestand. Dit bespaart 

kosten van de proefdruk en de inzet van grond- en hulpstoffen tijdens de productie van een 

kleurproef (vaak een hoge resolutie kleurenplot). Ook worden hiermee de kosten omlaag 

gebracht. Tegenwoordig wordt in de meeste gevallen hier al gebruik van gemaakt. Nadeel 

hiervan is dat kleuren moeilijk op hun juistheid kunnen worden beoordeeld indien niet gebruik 

wordt gemaakt van voor kleur gekalibreerde beeldschermen. 

Maak gebruik van standaard maten (A3, A4, A5, etc.). 

Voor niet standaard maten dienen extra handelingen verricht te worden, waarbij vaak extra afval 

door bijvoorbeeld snijverlies van papier ontstaat. 

Maak een bewuste keuze voor digitaal printwerk of offsetdrukwerk. 

Indien er vanuit praktische overwegingen een keuze gewenst is tussen digitaal printwerk of 

offsetdrukwerk, maak dan een bewuste keuze door ook de op dat moment geldende 

ontwikkelingen in de duurzaamheidthema’s mee te nemen. De innovatieve tendens, die gevoed 

wordt door de economische ontwikkelingen en de steeds zuinigere machines, is dat het digitaal 

printproces steeds minder energie zal consumeren. Zodra het digitaal printproces een breed 

scala aan papierformaten aankan in dezelfde oplage als bij het offsetdrukproces, is het digitaal 

printproces een interessant proces om de milieu-invloed van de grafimediabedrijven te 

verminderen. 

Denk bij het opstellen van het drukwerk aan een duurzame stijl. 

Kies een lay-out, lettergrootte en lettertype die ervoor zorgen dat er meer tekst op een pagina 

kan. Een slim gekozen lettertype kan voor een aanzienlijke besparing van de inkt zorgen22. Zorg 

er eveneens voor dat de duurzame stijl uitgedragen wordt (bijvoorbeeld de vermelding van 

logo’s van keurmerken indien het drukwerk hierover beschikt). Op deze wijze wordt het 

maatschappelijk verantwoord en duurzaam geproduceerd drukwerk gevisualiseerd voor de 

eindgebruiker. 

Maak gebruik van een minimaal aantal kleurendrukken en volvlakdrukken. 

Maak bewust de afweging tussen zwart-wit en kleurendruk. Wees ervan bewust dat een 

volvlakdruk23 een extra drukgang met zich meebrengt. Door geen kleurendruk of volvlakdrukken 

te gebruiken als dat niet nodig is, voorkomt u het gebruik van (te) veel inkt. 

Kies het papiergewicht zo licht mogelijk. 

Dit bespaart grondstoffen. Daarnaast levert het voordeel op bij transport; minder gewicht is 

minder brandstof. Zie voor meer details het criteriadocument van de productgroep papier. 

Kies ervoor drukwerk niet te veredelen. 

Veredelen is het aanbrengen van een beschermingslaag op drukwerk, bijvoorbeeld lamineren of 

plastificeren. Een nadeel van veredelen is, dat er gebruik gemaakt wordt van stoffen die 

schadelijk zijn voor het milieu. Ook veroorzaken veredelde producten problemen bij recycling. 

Gebruik deze techniek daarom in elk geval niet voor drukwerk voor eenmalig of kort gebruik. 

Veredelen is eventueel wel geschikt voor het kaften van boeken en catalogi of drukwerk dat veel 

gebruikt zal worden of een lange levensduur kent. 

                                                        
22

 Voor meer informatie: http://www.printer.com/news/32009-107-home/Keuze-van-font-kan-honderden-
euro%E2%80%99s-aan-cartridges-besparen.html 
23

 Een volvlakdruk is een vlak in de afdruk die uit een volle, aaneengesloten, laag inkt bestaat. Een 
volvlak is derhalve zonder rasterpunten en heeft overal een gelijke laagdikte. 

http://www.printer.com/news/32009-107-home/Keuze-van-font-kan-honderden-euro%E2%80%99s-aan-cartridges-besparen.html
http://www.printer.com/news/32009-107-home/Keuze-van-font-kan-honderden-euro%E2%80%99s-aan-cartridges-besparen.html
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Voorkom het bezorgen van kleine hoeveelheden drukwerk per keer over grote 

afstanden.  

Het beperken van transport levert zowel financieel- als milieuvoordeel op. Zoek de optimale 

balans tussen de bezorging (niet te weinig) en de voorraad (niet te veel). 

Werk waar mogelijk met een aanvraagsysteem voor drukwerk als folders of gratis 

tijdschriften.  

Niemand heeft er iets aan als folders ongelezen bij het oud papier terechtkomen. Door een 

aanvraagsysteem op te zetten en dit (digitaal) bekend te maken bij de doelgroep van het 

betreffende drukwerk kan veel papier en overbodig drukwerk bespaard worden. 

3.2  Specificatiefase (criteria) 

In de specificatiefase wordt de behoefte van de (interne) klant vertaald in een 

aanbestedingsdocument. In deze fase worden geformuleerd: 

 Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en 

geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare aanbesteding 

eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier. 

 Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk gesteld 

worden (het Programma van Eisen). 

 Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van toepassing 

als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving. 

 Het contract met daarin contractbepalingen. 

De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 

inkopen van Drukwerk. De criteria zijn juridisch getoetst. Elke inkoop en aanbesteding is echter 

maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid 

van de inkoper.  

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

Geschiktheidseisen  

Milieumanagementsysteem 

Geschiktheidseis 

nr. 1 

Bij raamcontract en meerjarencontract voor offsetdrukwerk en/of digitaal 

printwerk.  

De inschrijver beschikt voor zijn organisatie, althans voor dat deel/die delen 

van de organisatie dat/die betrokken is/zijn bij de uitvoering van de 

aanbestede opdracht, over een managementsysteem waarin tenminste de 

volgende onderwerpen zijn geregeld:  

 de milieubeleidsuitgangspunten van de organisatie; 

 concrete maatregelen die worden getroffen om de milieubelasting van de 

bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de 

opdracht, in elk geval energieverbruik, VOS-uitstoot, gebruik van de 

grondstoffen papier en inkt, beperking van inschietverliezen en 

misdrukken, afvalproductie, afvalscheiding, aan de opdracht gerelateerd 

transport en verpakkingsmateriaal en, indien gebruik gemaakt wordt van 

het digitaal printproces de ozon- en fijnstofemissie, te beheersen en te 

verminderen; 
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 hoe bovenstaande milieumaatregelen van de organisatie worden 

gemonitord en geherwaardeerd als basis voor continue verbetering met 

specifieke aandacht voor de in deze criteria opgenomen milieuaspecten; 

 hoe aandacht wordt besteed aan de bewustwording en de competentie 

van medewerkers en toeleverancier(s) ten aanzien van het omgaan met 

de voor deze opdracht relevante milieuaspecten. 

 

De inschrijver voldoet in elke geval aan de geschiktheidseis indien hij over 

een ISO24 14001- of een EMAS25-certificaat beschikt dat de onderwerpen 

representeert die in bovenstaande eis gesteld zijn. 

Toelichting 

voor inkoper 

Bovenstaande punten beschrijven de essentiële kenmerken van een 

milieumanagementsysteem conform ISO 14001 of EMAS. Ze bieden tevens 

alle ruimte voor een gelijkwaardig (milieu)managementsysteem waarin deze 

punten zijn opgenomen. De bedoeling is, dat een bedrijf of organisatie een 

systematisch milieumanagementsysteem hanteert voor het behandelen van 

relevante milieukwesties tijdens dagelijkse activiteiten. 

Door middel van een intern milieumanagementsysteem laat een bedrijf zien 

dat milieuzorg een structureel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse 

bedrijfsvoering.  

Met een ISO 14001- of een EMAS-certificaat of een verklaring van een 

onafhankelijke auditor, accountant of (geaccrediteerde) certificatie-instelling 

met aantoonbare kennis van zaken kan de inschrijver aantonen dat de 

milieuzorg een structureel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse 

bedrijfsvoering.  

In de grafimediabranche is de Stichting Certificatie GrafiMediabranche 

(SCGM) een geaccepteerde certificatie-instelling. De door hen gebruikte 

certificering is een directe vertaling van de ISO 14001 norm. 

Van de onderwerpen die behandeld zijn in deze geschiktheidseis is 

vastgesteld dat ze proportioneel zijn in relatie tot de opdracht voor 

offsetdrukwerk en digitaal printwerk. 

3.2.2  Programma van eisen 

Minimumeisen  

Papier 

Minimumeis 

nr. 1 

Zie toelichting 

voor inkoper 

 

                                                        
24

 International Organization for Standardization 
25

 Eco Management and Audit Scheme 



 

Criteria voor duurzaam inkopen van Drukwerk versie 2.1 

Datum publicatie: maart 2014  

21 

Toelichting 

voor inkoper 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk. 

Papier dat wordt gebruikt voor het drukwerk moet voldoen aan de 

minimumeisen van de productgroep papier. Door tenminste de 

minimumeisen van de productgroep Papier op te nemen in de 

drukwerkaanbesteding, zorgt de aanbestedende dienst ervoor dat ook het 

papier dat voor offsetdrukwerk en digitaal printwerk wordt gebruikt, aan de 

relevante duurzaamheidcriteria voldoet.  

Voor offsetdrukwerk en digitaal printwerk zijn alleen de minimumeisen van 

de productgroep papier van toepassing. De gunningscriteria van de 

productgroep papier zijn niet van toepassing omdat het voor 

drukwerkleveranciers een relatief grote administratieve last is om de 

gunningscriteria door te vertalen naar hun toeleveranciers en deze te 

verifiëren. 

De criteria van de productgroep Papier zijn te vinden op de website van 

PIANOo: http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/productgroepen 

 

 

Inkt, verfstoffen, vernis, toevoegingen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen 

Minimumeis 

nr. 2 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk. 

Voor de vervaardiging van het in het kader van deze aanbesteding te leveren 

drukwerk mogen geen inkten, verfstoffen, vernis, toevoegingen, 

reinigingsmiddelen of oplosmiddelen worden gebruikt die geclassificeerd zijn 

met één of meerdere van de H-zinnen: H300 H301 H310 H311 H330 H331 

H340 H341 H350 H350i H351 H360F H360FD H360Fd H360Df H361f H361d 

H361fd H362 H370 H371 H372 H373 H400 H410 H411 H412 H413 EUH059 

EUH029 EUH031 EUH032 EUH070. Als uitzondering op deze eis geldt dat UV-

inkten en UV-vernissen geclassificeerd mogen zijn met H412. 

  

Gedurende de overgangsperiode, zoals is aangegeven in artikel 2 van de 

Europese Verordening (EG) nr. 286/2011 2e_ATP, is deze minimumeis 

eveneens van toepassing op de met bovengenoemde H-zinnen 

corresponderende R-zinnen, opgenomen in de omzettingstabel in bijlage VII 

van de Europese Verordening (EG) Nr. 1272/2008. 

 

Offsetdrukwerk en digitaal printwerk met het EU-milieukeur of Nordic Swan 

keurmerk voldoen in ieder geval aan deze eisen. 

Toelichting 

voor inkoper 

Bijlage 3 bevat voor uw informatie een samenvatting van de genoemde 

omzettingstabel. 

 

 

 

http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/productgroepen
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APEO, halogenen en ftalaten 

Minimumeis 

nr. 3 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk.  

De toegepaste inkt, toners, lijm, reinigingsmiddelen of andere chemicaliën 

mogen bij het vervaardigen van het in het kader van deze aanbesteding te 

leveren drukwerk niet bevatten: 

 alkylfenolethoxylaten (APEO); 

 halogenen, met uitzondering van biocides met halogenen, met één of 

meerdere van de H-zinnen: H300 H301 H304 H310 H311 H330 H331 

H340 H341 H350 H350i H351 H360F H360FD H360Fd H360Df H361f 

H361d H361fd H362 H370 H371 H372 H373 H400 H410 H411 H412 

H413 EUH059 EUH029 EUH031 EUH032 EUH070; 

 ftalaten bevatten met de H-zinnen: H360F, H360D, H361f; 

 biocides, inclusief biocides met halogenen, met een log Pow 

(octanol/waterverdelingscoëfficiënt) ≥ 3,0 of een experimenteel bepaalde 

bioconcentratiefactor (BCF) > 100. 

 

Gedurende de overgangsperiode, zoals is aangegeven in artikel 2 van de 

Europese Verordening (EG) nr. 286/2011 2e_ATP, is deze minimumeis 

eveneens van toepassing op de met bovengenoemde H-zinnen 

corresponderende R-zinnen, opgenomen in de omzettingstabel in bijlage VII 

van de Europese Verordening (EG) Nr. 1272/2008. 

 

Offsetdrukwerk en digitaal printwerk met het EU-milieukeur of Nordic Swan 

keurmerk voldoen in ieder geval aan deze eisen. 

Toelichting 

voor inkoper 

Bijlage 3 bevat voor uw informatie een samenvatting van de genoemde 

omzettingstabel. 

 

Isopropylalcohol 

Minimumeis 

nr. 4 

Bij offsetdrukwerk zonder UV-inkten door middel van vellenoffsetdrukwerk, 

smalbaanrotatiedruk of rotatiedruk. 

Het vochtwater dat gebruikt wordt voor de productie van het in het kader 

van deze aanbesteding te leveren drukwerk, heeft een maximaal 

isopropylalcoholgehalte (IPA-gehalte) van: 

 indien het vellenoffsetdrukproces wordt toegepast: 5 vol.%.  

 indien het rotatie-offsettdrukproces wordt toegepast: 3 vol.%. 

 indien het smalbaanrotatie-offsetdrukproces wordt toegepast: 5 vol.%. 

 

Bij offsetdrukwerk met UV-inkten door middel van smalbaanrotatie.  

Het vochtwater dat gebruikt wordt voor de productie van het in het kader 

van deze aanbesteding te leveren drukwerk, heeft een maximaal 

isopropylalcoholgehalte (IPA-gehalte) van 7 vol.% 
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Toelichting 

voor inkoper 

Om verschillen in interpretatie tussen bedrijven en handhavende overheden 

te voorkomen, wordt op basis van de toelichting in de Arboregeling art. 

4.32b lid 2 het vochtwater gemeten zonder correctie voor temperatuur of 

anderszins. De IPA wordt gemeten in volumepercentages die met een 

areometer zijn gemeten. Zie verder ook de Arbocatalogus Grafimedia, 

themanummer 6 – Oplosmiddelenreductie in de Offset26. 

Grafimediabedrijven dienen op grond van de Arboregeling, zoals verder 

uitgewerkt in de arbocatalogus grafimedia, per pers en minimaal per 

kwartaal het IPA-verbruik vast te leggen in een oplosmiddelenboekhouding. 

Hierin kan het IPA-gebruik per opdracht geregistreerd worden. Een kopie van 

deze boekhouding kan als bewijs dienen voor het gehanteerde IPA-

percentage bij het te leveren drukwerk. 

 

Reinigingsmiddelen 

Minimumeis 

nr. 5 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk. 

Voor het dagelijks procesmatig reinigen van het inktwerk en rubberdoek (niet 

zijnde reparatie of technische onderhoudsactiviteiten) van de drukpers in het 

kader van deze aanbesteding te leveren drukwerk, dient een 

reinigingsmiddel met een minimaal vlampunt van 55°C gebruikt te worden. 

Een reinigingsmiddel uit de klasse K3 (hieronder vallen de reinigingsmiddelen 

met een vlampunt van 55-100°C) voldoet hier in ieder geval aan. 

Toelichting 

voor inkoper 

Een grafimediabedrijf is verplicht het jaarverbruik van de gebruikte 

reinigingsmiddelen te registreren in een verbruiksregistratie.  

3.2.3  Gunningscriteria 

Gunningscriteria 

Isopropylalcohol 

Gunningscriterium 

nr. 1 

Bij offsetdrukwerk zonder UV-inkten door middel van vellenoffsetdrukwerk, 

smalbaanrotatiedruk of rotatiedruk. 

Naarmate het vochtwater dat gebruikt wordt voor de productie van het in 

het kader van deze aanbesteding te leveren drukwerk, een lager 

isopropylalcoholgehalte (IPA-gehalte) heeft dan 5 vol.%, wordt de 

inschrijving hoger gewaardeerd. 

Indien het te leveren drukwerk volledig IPA-vrij geproduceerd wordt, wordt 

de inschrijving extra gewaardeerd.  

 

Bij offsetdrukwerk met UV-inkten door middel van smalbaanrotatie.  

Naarmate het vochtwater dat gebruikt wordt voor de productie van het in 
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 http://www.arbografimedia.nl 
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het kader van deze aanbesteding te leveren drukwerk, een lager 

isopropylalcoholgehalte (IPA-gehalte) heeft dan 7 vol.%, wordt de 

inschrijving hoger gewaardeerd. 

Indien het te leveren drukwerk volledig IPA-vrij geproduceerd wordt, wordt 

de inschrijving extra gewaardeerd.  

 

Bij digitaal printwerk. 

Indien in het kader van deze aanbesteding digitaal printwerk wordt 

geleverd, wordt de inschrijving extra gewaardeerd. 

Toelichting 

voor inkoper 

IPA-vrij drukken is het minst milieubelastend. Dit vergt vaak ook een 

grotere inspanning van de drukker. Indien een inschrijver in staat is het in 

het kader van deze aanbesteding te leveren drukwerk volledig IPA-vrij  te 

vervaardigen, wordt deze inspanning daarom door middel van dit criterium 

extra gewaardeerd bovenop de waardering voor het laagste IPA gebruik. 

Het digitaal printproces gebruikt geen IPA, daarom geldt dat op het 

moment dat de inschrijver de keuze heeft om het drukwerk te 

vervaardigen door middel van het offsetdrukproces, dan wel het digitaal 

printproces, de inschrijving met het digitaal printwerk ook extra 

gewaardeerd wordt. 

Om verschillen in interpretatie tussen bedrijven en handhavende 

overheden te voorkomen, wordt op basis van de toelichting in de arbo-

regeling art. 4.32b lid 2 het vochtwater gemeten zonder correctie voor 

temperatuur of anderszins. Het IPA-gehalte wordt gemeten in 

volumepercentages die met een areometer zijn gemeten. Zie verder ook de 

Arbocatalogus Grafimedia, themanummer 6 – Oplosmiddelenreductie in de 

Offset27. 

Grafimediabedrijven dienen op grond van de arbo-regeling, zoals verder 

uitgewerkt in de Arbocatalogus grafimedia, per pers en minimaal per 

kwartaal het IPA-verbruik vast te leggen in een oplosmiddelenboekhouding. 

Hierin kan het IPA-verbruik per opdracht geregistreerd worden. Een kopie 

van deze boekhouding kan als bewijs dienen voor het gehanteerde IPA-

percentage bij het te leveren drukwerk. 

 

Reinigingsmiddelen 

Gunningscriterium 

nr. 2 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk. 

Indien bij het dagelijks procesmatig reinigen van het inktwerk en 

rubberdoek (niet zijnde reparatie of technische onderhoudsactiviteiten) van 

de drukpers van het in het kader van deze aanbesteding te leveren 

drukwerk een reinigingsmiddel wordt gebruikt met een vlampunt van 

100°C of hoger, wordt de inschrijving extra gewaardeerd. 
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Indien een plantaardig reinigingsmiddel (VCA) wordt gebruikt, wordt de 

inschrijving extra gewaardeerd. 

Toelichting 

voor inkoper 

Een grafimediabedrijf is verplicht het jaarverbruik van de gebruikte 

reinigingsmiddelen te registreren in een verbruiksregistratie.  

 

Drukplaten 

Gunningscriterium 

nr. 3 

Bij offsetdrukwerk. 

Indien bij de drukplaten voor het in het kader van deze aanbesteding te 

leveren drukwerk: 

1. voor het vervaardigen van de drukplaten een technologie wordt 

toegepast waarbij geen film wordt gebruikt, wordt de inschrijving extra 

gewaardeerd;  

2. voor het vervaardigen een technologie wordt toegepast waarbij zowel 

geen film als geen chemicaliën worden gebruikt, wordt de inschrijving 

nogmaals extra gewaardeerd. 

 

Bij digitaal printwerk. 

Indien in het kader van deze aanbesteding digitaal printwerk wordt 

geleverd, wordt de inschrijving even hoog gewaardeerd als wanneer het 

offsetdrukwerk zou betreffen waarbij noch film, noch chemicaliën worden 

gebruikt. 

Toelichting 

voor inkoper 

Bij de Computer to Plate (CTP) technologie worden geen film en weinig of 

geen chemicaliën meer gebruikt. Aan de hand van een procesbeschrijving 

van de door de inschrijver gehanteerde technologie, of door middel van 

een eigen verklaring, kan de inschrijver aantonen of hij een CTP 

chemievrije of CTP chemie arme technologie hanteert. 

Het digitaal printproces gebruikt geen drukplaten, daarom geldt dat op het 

moment dat de inschrijver de keuze heeft om het drukwerk te 

vervaardigen door middel van het offsetdrukproces, dan wel het digitaal 

printproces, de inschrijving met het digitaal printwerk even hoog 

gewaardeerd wordt als wanneer het offsetdrukwerk zou betreffen waarbij 

noch film, noch chemicaliën worden gebruikt. 

 

CO2-voetafdruk drukorder 

Gunningscriterium 

nr. 4 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk.  

Naarmate de CO2-voetafdruk van het in het kader van deze aanbesteding 

te leveren drukwerk lager is dan de hoogste CO2-voetafdruk van de 

inschrijvingen, wordt dat hoger gewaardeerd. 

De voetafdruk dient berekend te worden volgens de methode van de 

internationale standaard “het Broeikasgassenprotocol” (zoals omschreven 
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in The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting 

Standard28), 

 

Als bij de berekening van de CO2-voetafdruk gebruik is gemaakt van 

ClimateCalc, dan is de CO2-voetafdruk volgens de internationale standaard 

“het Broeikasgassenprotocol” berekend. 

Toelichting 

voor inkoper 

De rekenmethode, die omschreven is in “The GHG Protocol Product Life 

Cycle Accounting and Reporting Standard”, maakt het mogelijk de totale 

CO2-voetafdruk van de specifieke drukorder uit te rekenen. In ClimateCalc 

(www.climatecalc.eu) is deze methodiek toegepast voor de CO2-

voetafdrukberekening van een individuele drukorder. Indien de CO2-

voetafdruk van de order wordt berekend met behulp van ClimateCalc kan 

deze order worden voorzien van het ClimateCalc keurmerk. 

Binnen de grafimediabranche wordt CO2-reductie steeds actueler. Hetzelfde 

geldt voor het laten maken van een CO2-voetafdrukberekening. Zolang 

deze berekening nog geen gemeengoed is in de branche, is het verstandig 

hier rekening mee te houden bij het bepalen van het gewicht in de 

beoordelingsschaal. 

 

Recyclebaarheid 

Gunningscriterium 

nr. 5 

Bij offsetdrukwerk en/of digitaal printwerk. 

Indien het te leveren drukwerk recyclebaar is, wordt de inschrijving extra 

gewaardeerd.  

Het te leveren drukwerk is recyclebaar wanneer: 

 coatinglakken (dispersie, vernis en UV) en lamineermiddelen 

(waaronder polyetheen en/of polyetheen/polipropyleen) uitsluitend 

toegepast worden voor de omslagen van boeken, tijdschriften, 

blocnotes, schriften en catalogi, en; 

 een volledige inventarisatie aanwezig is van alle materialen die in 

het te leveren drukwerk zijn verwerkt, en; 

 de gebruikte materialen aan het eind van de levensfase van het te 

leveren drukwerk gerecycled kunnen worden zonder hun 

oorspronkelijke kwaliteit te verliezen, en; 

 het bedrukt papier ontinktbaar is. 

Onder ‘oorspronkelijke kwaliteit’ wordt verstaan dat het materiaal na afloop 

van de levensduur van het te leveren drukwerk voor dezelfde of andere 

nuttige toepassingen kan worden gebruikt. 

Onder ontinktbaar bedrukt papier wordt verstaan dat drukwerk dat na 

recycling bestaat uit vrijwel geheel helder, inktloos, ongetint, schoon, 

vlekkeloos en verduisteringsfiltraatloos materiaal. Ontinktbaarheid wordt in 

elk geval aangenomen als: 

a) door de inktproducent is aangetoond dat de inkt ontinktbaar is volgens 
de ontinktingsscorelijst29 of equivalente testmethoden. Op het moment 

                                                        
28

 http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard 

http://www.climatecalc.eu/


 

Criteria voor duurzaam inkopen van Drukwerk versie 2.1 

Datum publicatie: maart 2014  

27 

dat geen van de parameters uit de ontinktingsscorelijst een score onder 

de 0 heeft, is het bedrukt papier ontinktbaar. Voor de 
ontinktingsscorelijst wordt de testmethode INGEDE-methode 11 

toegepast. Equivalente testmethoden waarmee op onafhankelijke wijze 
wordt aangetoond dat de inkt ontinktbaar is, mogen eveneens worden 
gebruikt, of; 

b) voor de basis van offsetinkten minerale oliën worden gebruikt, of; 
c) het drukwerk is voorzien van het EU-milieukeur of Nordic Swan 

keurmerk. 

Toelichting 

voor inkoper 

Indien gewenst kan de aanbestedende dienst van de inschrijver vragen 

met een korte beschrijving aan te tonen hoe het te leveren drukwerk aan 

het eind van de levensfase gerecycled kan worden zonder verlies van de 

oorspronkelijke kwaliteit. 

3.2.4      Contract 

Rapportage milieumanagementsysteem 

Contractbepaling 

nr. 1 

Bij raamcontract en meerjarencontract voor offsetdrukwerk en/of digitaal 

printwerk.  

De opdrachtnemer stelt jaarlijks, met betrekking tot de onderhavige opdracht 

een nieuwe rapportage aan opdrachtgever beschikbaar over de inhoud van 

zijn milieumanagementsysteem en het bijbehorende plan van aanpak met 

verbeterpunten. Hierin wordt tenminste ingegaan op de beheersing en 

vermindering van de milieubelasting van de bedrijfsprocessen die verband 

houden met de uitvoering van de opdracht, in elk geval energieverbruik, 

VOS-uitstoot, gebruik van de grondstoffen papier en inkt, beperking van 

inschietverliezen en misdrukken, afvalproductie, afvalscheiding, aan de 

opdracht gerelateerd transport en verpakkingsmateriaal en, indien gebruik 

gemaakt wordt van het digitaal printproces de ozon- en fijnstofemissie. 

Toelichting 

voor inkoper 

Het voldoen aan de geschiktheidseis toont slechts aan dat de inschrijver op 

het moment van inschrijving aan de geschiktheidseis voldoet. Met deze 

contractbepaling kan de opdrachtgever erop toezien dat de opdrachtnemer 

de maatregelen die hij getroffen heeft om de milieubelasting van de 

bedrijfsprocessen die verband houden met de uitvoering van de opdracht te 

beheersen en te verminderen, blijft toepassen.  

 

Aanvullende contractbepalingen, voor zover relevant, kunnen zijn: 

 periodiek vindt overleg plaats tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 

over het bereiken van de doelstellingen uit het plan van aanpak; 

 periodiek vindt overleg plaats tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 

over mogelijke verbeteringen; 

 in de loop van de contractperiode vindt tijdens het periodieke overleg 

aanscherping van het plan van aanpak plaats. 

                                                                                                                                                                                   
29

 Van de European Recovered Paper Council, zie ook: Assessment of Print Product Recyclability -
Deinktability Score- User’s Manual, www.paperrecovery.org, 'Publications'. 
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Verbeterde milieuprestaties 

Contractbepaling 

nr.  2 

Bij raamcontract en meerjarencontract voor offsetdrukwerk en/of digitaal 

printwerk.  

De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever (jaarlijks) over zijn product- 

en procesinnovaties die de milieuprestaties die van invloed zijn op de 

uitvoering van de opdracht verbeteren. De opdrachtnemer stemt met de 

opdrachtgever af of deze toegepast kunnen worden in de lopende opdracht.  

Toelichting 

voor inkoper 

Om bediend te kunnen worden met optimale milieuprestaties van de 

grafimediabedrijven binnen het kader van de opdracht, is deze 

contractbepaling opgenomen. De opdrachtgever heeft met deze 

contractbepaling de mogelijkheid om te profiteren van de milieugerichte 

innovaties van de opdrachtnemer.  

 

Sociale aspecten 

Contractbepaling 

nr.  3 

 Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten 

in de internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld 

bedoeld voor toepassing bij aanbestedingen boven de Europese 

drempelwaarden. Zie de website van PIANOo over sociale voorwaarden.  

 Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten opgesteld. 

Zie de website van PIANOo over Social Return. 

Toelichting 

voor inkoper 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam 

Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en 

daarom niet in dit productgroepspecifieke document opgenomen. De 

afspraken over toepassing van deze instrumenten verschillen per 

overheidssector. 

 

3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten) 

Nadat het inkooptraject is afgerond en een product of dienst is ingekocht, bestaan er 

mogelijkheden om het product op een duurzame wijze te gebruiken. Specifieke aandachtspunten 

voor deze productgroep zijn: 

Deel gedrukte rapporten en dikke brochures niet onnodig uit.  

Vraag een minimumprijs voor dit soort drukwerk of stel het op aanvraag beschikbaar om te 

voorkomen dat u ongewenst drukwerk verspreidt. 

http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/sociaal/sociale-voorwaarden
http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/sociaal/social-return
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4 Meer informatie 

Documenten, factsheets, evaluaties: 

 Grafimedia in Cijfers (KVGO mei 2011) 

 Handboek Milieumaatregelen Grafische Industrie en verpakkingsdrukkerijen (FO-

industrie) 

o Factsheet Energie  

o Factsheet Interne Milieuzorg 

o Factsheet module 140 Hoogdruk / Offsetdrukken algemeen 

o Factsheet module 180 Hoogdruk/offsetdrukken rotatie (cold/heatset) 

 Evaluatie MBO grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen 2003 (FO-industrie) 

 Uitvoering MBO grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen, Jaarrapportage 2005 (FO-

industrie) 

 VOS-monitoring grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen 2005 (FO-industrie) 

 Milieubarometer (Stichting Stimular) 

 Activiteitenbesluit Drukkerijen 2011 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

 Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (Greenhouse Gas Protocol) 

 The ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for printed paper 2012 (EC) 

 ARBO catalogusthema 6 Oplosmiddelenreductie in de Offset 2010 (Dienstencentrum) 

 Environmental performance of digital printing 2010 (VTT) 

Een selectie van relevante websites: 

 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm  

 http://www.fo-industrie.nl 

 http://www.kvgo.nl  

 http://www.ictmilieu.nl 

 http://www.dienstencentrum.com 

 http://www.scgm.nl 

 http://www.infomil.nl 

 www.nordic-ecolabel.org 

 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

Relevante wet- en regelgeving 

 Wet milieubeheer. 

 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (‘Activiteitenbesluit’). 

 Waterwet. 

 Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen. 

 Besluit Beheer Verpakkingen, Papier en Karton. 

 

Algemene informatie over het programma Duurzaam inkopen is te vinden op de website van 

PIANOo. 

http://www.fo-industrie.nl/
http://www.kvgo.nl/
http://www.dienstencentrum.com/
http://www.scgm.nl/
http://www.infomil.nl/
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen
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Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van vorige 
versie 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 20 september 2008 zijn: 

 De lay-out van het document is aangepast en de algemene teksten zijn geactualiseerd.  

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in overige toelichtende teksten, 

aandachtspunten of criteria. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.1, datum 15 april 2009 zijn: 

 Dit document is per 3 juli 2009 in bewerking naar aanleiding van bespreking van 

Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer. U kunt de website van AgentschapNL 

raadplegen voor meer informatie.  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 6 juli 2009 zijn: 

 Het criterium ten aanzien van milieumanagement is komen te vervallen. Minimumeis P.4 

is aangevuld met een subcriterium ten aanzien van UV-inkten. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.3, datum 28 juli 2009 zijn: 

 De lay-out is aangepast. 

 De CPV-codes zijn geactualiseerd 

 In hoofdstuk 2 is een passage over Cradle-to-Cradle opgenomen. De toelichting op de 

sociale aspecten is aangepast. Voorts is een beperkt aantal algemene teksten op details 

geactualiseerd. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.4, datum 21 januari 2010 zijn: 

 Naar aanleiding van het advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De 

Groene Zaak en NEVI over Duurzaam Inkopen, zijn de volgende zaken aangepast: 

- Onder 1.2, Status en relatie met vernieuwing Duurzaam Inkopen, is een toelichting 

op het advies en de gevolgen voor het huidige document opgenomen. 

- De bewijsmiddelen zijn geschrapt en er is, alleen waar relevant, informatie over 

verificatie opgenomen in de toelichting voor de inkoper. 

 De Sociale Voorwaarden zijn toegevoegd: in hoofdstuk 2 is de paragraaf sociale aspecten 

aangepast en in hoofdstuk 3 is, onder 3.2.4 Contract, een verwijzing opgenomen naar de 

generieke handvatten voor sociale aspecten.  

 De algemene teksten zijn geactualiseerd. Er zijn verwijzingen naar de website van 

PIANOo toegevoegd. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.5, datum 18 oktober 2011 zijn: 

 De afbakening is aangepast; o.a. digitaal printwerk is aan het document toegevoegd.  

 De duurzaamheidthema’s van offsetdrukwerk zijn geüpdatet en toegevoegd voor digitaal 

printwerk. 

 Het “Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals” (GHS) is in 

het document doorgevoerd. 

 Er zijn aandachtspunten toegevoegd voor:  

- de duurzaamheidbehoefte in de opdrachtomschrijving; 

- een bewuste afweging tussen drukwerk en elektronische communicatie; 

- digitaal printwerk versus offsetdrukwerk; 

- de duurzame stijl van het drukwerk. 

 Er is een geschiktheidseis toegevoegd voor een milieumanagementsysteem. 

 De minimumeisen zijn aangepast en er zijn minimumeisen toegevoegd voor:  
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- papier; 

- de recyclebaarheid van het drukwerk. 

 De gunningscriteria zijn aangepast en er zijn gunningscriteria toegevoegd voor:  

- de drukplaten; 

- de CO2-voetafdruk van de drukorder. 

 Er zijn contractbepalingen toegevoegd voor:  

- de rapportage over de inhoud van het milieumanagementsysteem; 

- verbeterde milieuprestaties bij de opdrachtnemer gedurende de looptijd van het 

contract.  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2.0, datum juli 2013 zijn: 

 Uit minimumeis 2 is de H-zin H304 verwijderd omdat er voor reinigingsmiddelen nog 

geen volwaardig alternatief bestaat zonder H304. Nordic Swan staat ook een uitzondering 

voor H304 toe.  

 In minimumeis 3 is een onderdeel toegevoegd t.a.v. biocides, om te verduidelijken dat de 

eis t.a.v. halogenen niet van toepassing is op biocides met halogenen. Biocides met 

halogenen komen onder andere vaak voor in veel gebruikte 

vochtwatertoevoegingsmiddelen. Hiervoor zijn geen volwaardige alternatieven op de 

markt beschikbaar die voldoen aan de oorspronkelijke eis t.a.v.  halogenen. Het 

onderdeel t.a.v. biocides sluit aan op het EU-Ecolabel. 

 In gunningscriterium 5 is de toelichting op wat er verstaan moet worden onder 

‘oorspronkelijke kwaliteit’ verduidelijkt. 
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Bijlage 2 H-zinnen  

H-zinnen (aanduiding bijzondere gevaren)  

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren 

Code  Omschrijving 

H300  Dodelijk bij inslikken. 

H301  Giftig bij inslikken. 

H302  Schadelijk bij inslikken. 

H304  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H310  Dodelijk bij contact met de huid. 

H311  Giftig bij contact met de huid. 

H312  Schadelijk bij contact met de huid. 

H314  Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

H315  Veroorzaakt huidirritatie. 

H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H330  Dodelijk bij inademing. 

H331  Giftig bij inademing. 

H332  Schadelijk bij inademing. 

H334  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

H335  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H336  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H340  Kan genetische schade veroorzaken 

H341  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade  

H350  Kan kanker veroorzaken 

H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing. 

H351  Verdacht van het veroorzaken van kanker  
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H360  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden aanwezig is>. 

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden. 

H360D Kan het ongeboren kind schaden. 

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. 

H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. 

H361  Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden  

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. 

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 

H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 

H362  Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. 

H370  Veroorzaakt schade aan organen  

H371  Kan schade aan organen veroorzaken 

H372  Veroorzaakt schade aan organen  

H373  Kan schade aan organen veroorzaken 

H300+H310  Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid 

H300+H330  Dodelijk bij inslikken en bij inademing 

H310+H330  Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing 

H300+H310+H330  Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing 

H301+H311  Giftig bij inslikken en bij contact met de huid 

H301+H331  Giftig bij inslikken en bij inademing 

H311+H331  Giftig bij contact met de huid en bij inademing 

H301+H311+H331  Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing 

H302+H312  Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid 

H301+H332  Schadelijk bij inslikken en bij inademing 

H312+H332  Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing 

H302+H312+H332  Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing 
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Gevarenaanduidingen voor milieugevaren 

Code  Omschrijving 

H400  Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H411  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H413  Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben. 

H420  

Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de 

atmosfeer 

  

Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen) 

Gezondheidseigenschappen 

Code  Omschrijving 

EUH029  Vormt giftig gas in contact met water. 

EUH031  Vormt giftig gas in contact met zuren. 

EUH032  Vormt zeer giftig gas in contact met zuren. 

EUH066  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

EUH070  Giftig bij oogcontact. 

EUH071  Bijtend voor de luchtwegen. 

  

Milieueigenschappen 

Code  Omschrijving 

EUH059  Gevaarlijk voor de ozonlaag. (vervangen door H-zin H420) 

 

 

 

 



 

Criteria voor duurzaam inkopen van Drukwerk versie 2.1 

Datum publicatie: maart 2014  

35 

Bijlage 3 Samenvatting omzettingstabel H-
zinnen/R-zinnen 

Gevarenaanduiding1 Waarschuwingszin2 

   

H300 Dodelijk bij inslikken R28 

   

H301 Giftig bij inslikken R25 

   

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 

terechtkomt R65 

   

H310 Dodelijk bij contact met de huid R27 

   

H311 Giftig bij contact met de huid R24 

   

H330 Dodelijk bij inademing R23 of R26 

   

H331 Giftig bij inademing R23 

   

H340 Kan genetische schade veroorzaken R46 

   

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade R68 

   

H350 Kan kanker veroorzaken R45 

   

H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing R49 

   

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 

   

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden R60 

   

H360D Kan het ongeboren kind schaden R61 

   

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren 

kind schaden R60; R61; R60-61 

   

H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Verdacht van het 

schaden van het ongeboren kind R60-R63 

   

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Verdacht van het 

verminderen van de vruchtbaarheid R61-R62 

   

H361f Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid R62 

   

H361d Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren 

kind R63 

   

H361fd Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. 
Verdacht van het schaden van het ongeboren kind R62-63 
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H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding R64 

   

H370 Veroorzaakt schade aan organen 

R39/23; R39/24; R39/25; 

R39/26; R39/27; R39/28 

   

H371 Kan schade aan organen veroorzaken R68/20; R68/21; R68/22 

   

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of 

herhaalde blootstelling R48/25; R48/24; R48/23 

   

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of 

herhaalde blootstelling R48/20; R48/21; R48/22 

   

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 

   

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen R50-53 

   

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen R51-53 

   

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen R52-53 

   

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water 

levende organismen hebben R53 

   

EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag R59 

   

EUH029 Vormt giftig gas in contact met water R29 

   

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren R31 

   

EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren R32 

   

EUH070 Giftig bij oogcontact R39-41 

   
1 Zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1272/2008.    
2 Zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG.   

 

 

  

 


