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1. Scope/afbakening  

 

De productgroep Kantoorstoffering omvat de levering en het aanbrengen van vloerbedekking en 

binnenzonwering. De volgende producten (met bijbehorende CPV-code) maken deel uit van de productgroep 

Kantoorstoffering. Deze lijst met producten is niet uitputtend. 

Producten 
 

CPV-code 

Stoffering   39114100-5  

Binnenzonwering  39515410-2  

Vloerbedekking  44112200  

Aanbrengen van zonwering  45212190  

Aanbrengen van vloer- en wandbekleding  45430000  

 

In het geval van nieuwbouw of renovatie kan de keuze voor stoffering ook worden gemaakt door de architect, 

projectontwikkelaar of aannemer. In het laatste geval is van belang om criteria voor duurzaam inkopen van 

stoffering onderdeel te laten zijn van de aanbesteding van nieuwbouw of renovatie. 

Buiten de scope van deze productgroep valt: 

 Gebouwgebonden vloeren, zoals tegelvloeren en stenen vloeren. Deze vloeren horen bij het gebouw en 

vallen daarom onder de productgroep Gebouwen;  

 Ondervloeren en rubbervloeren zijn niet meegenomen, omdat deze nog niet veel worden ingekocht door 

overheden. Schoonloopmatten worden wel ingekocht, maar vormen een zeer beperkte fractie ten opzichte 

van de totale hoeveelheid vloerbedekking. Deze zijn daarom ook buiten beschouwing gelaten;  

 Houten vloerbedekking (parket, vloerdelen, laminaat) en houten zonwering worden door de overheid slechts 

in beperkte mate ingekocht en zijn daarom niet meegenomen;  

 Wandafwerking en wandbekleding, zoals verf, spuitwerk, tegels en behang. Het merendeel van deze 

producten hoort bij het gebouw en valt onder de productgroep Gebouwen. Ook glasvezelbehang (scan) hoort 

over het algemeen bij het gebouw. Het overige behang wordt wel door projectstoffeerders aangebracht, maar 

omdat dit niet veel wordt ingekocht, zijn hiervoor op dit moment geen criteria ontwikkeld;  

 De buitenzonwering wordt gezien als onderdeel van het gebouw. Deze wordt daarom niet meegenomen bij 

Kantoorstoffering. Binnenzonwering en -lichtwering maken echter wel deel uit van de productgroep.  
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2. Belangrijkste milieueffecten  
 
In de navolgende tabellen staan de duurzaamheidsthema’s en de daarbij behorende benadering voor de 

productgroep Kantoorstoffering. In de kolom “benadering” is weergegeven hoe de “duurzaamheid” per thema kan 

worden beïnvloed via (de criteria van) duurzaam inkopen. In deze kolom is tevens een verwijzing opgenomen 

naar eisen, gunningscriteria of aandachtspunten en suggesties waarmee aan de benadering invulling kan worden 

gegeven. De productgroep kan ook impact hebben op andere milieuthema’s maar die zijn (op dit moment) minder 

van belang, niet proportioneel of er zijn (vooralsnog) geen geschikte criteria voor.  

 

Thema’s: 
 

 
Benadering: 

Nr. eis/ 

criterium 

 

Energie en klimaat 
Energieverbruik en 
daarmee gepaard gaande 
CO2-uitstoot tijdens 
productieproces,  
Transport,  
en de gebruiksfase van 
stoffering 

  Energie besparen in zowel ontwerp als 

gebruik 
 AS5 

 

Materialen en 
Grondstoffen  
Grondstoffengebruik bij 
winning, productie en 
aanbrengen 
van stoffering. 
Verpakkingsmateriaal en 
snijafval 

  

 Gebruik maken van diensten die alle 

producten aan het einde van de levensfase, 

snijafval tijdens productie en 

leggen/monteren optimaal benutten 

 Afstemmen van producten op de 

gebruiksbestemming 

 

GC1, GC2,  
AS1, AS2, 
AS3, AS4, 
AS6, AS7, 
AS8 

 
 

 

 

 

Gezondheid en welzijn 
Gebruik stoffen met 
schadelijke effecten op 
mens en milieu tijdens 
productie en aanbrengen 
van stoffering 

 
 

 

 Inkopen van diensten die het gebruik van 

schadelijke en gevaarlijke stoffen in de 

producten en bij leggen/monteren van de 

producten vermijden 

 

ME1, GC3 
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3. Aandachtspunten en suggesties 
 
Elke inkoop begint met het inventariseren van de behoefte van de interne klant. Door in deze fase duurzaamheid 

al mee te nemen, kan onderzoek worden gedaan naar de meest duurzame oplossing voor de inkoopbehoefte. In 

de onderstaande tabel staan aandachtspunten en suggesties om duurzaamheid te bevorderen voor de inkoop 

van producten binnen de productgroep.  

Nr. Aandachtspunten en suggesties (AS) 
 

AS1 

Kwaliteit vloerbedekking op beoogde gebruik afstemmen  

Stem de kwaliteit van de vloerbedekking goed af op het beoogde gebruik om een lange 
levensduur te realiseren. Hieronder valt ook het onderhoud van de vloerbedekking: is de 
vloerbedekking goed te reinigen en is dit belangrijk gezien de toepassing?  

AS2 

Vloertegels in plaats van vloerbedekking op rol toepassen  

Pas vloertegels toe in plaats van tapijt en gladde vloerbedekking op rol. Dit heeft als voordeel 
dat tegels met vlekken eenvoudig kunnen worden vervangen. Daarnaast kunnen tegels na 
verwijdering mogelijk intern worden hergebruikt. De mogelijkheid van vervanging van tegels 
kan wel worden beperkt door kleurverschillen tussen oude en nieuwe tegels. Dit speelt niet in 
het geval van de toepassing van zogenaamde ‘verfbadonafhankelijke’ tegels. Deze tegels 
worden vervaardigd van gekleurde garens op het moment dat nieuwe tegels nodig zijn (er 
hoeft dus geen voorraad tegels te worden gehouden). De nieuw geproduceerde tegels hebben 
hierdoor altijd dezelfde kleur.  

AS3 

Voor een neutrale en gemêleerde kleur vloerbedekking kiezen  

Kies voor vloerbedekking met neutrale, gemêleerde kleuren (geen lichte kleuren, want daarop 
is vuil beter zichtbaar). Dit hoeft minder snel vervangen te worden dan vloerbedekking met een 
uitgesproken kleur (als bijvoorbeeld het meubilair wijzigt). 

AS4 

Aanbrengen ondervloer of egaliseren in keuze vloerbedekking meenemen  

Neem de noodzaak van het aanbrengen van een ondervloer of de noodzaak te egaliseren 
mee in de keuze voor vloerbedekking (in beide gevallen is er sprake van een extra 
milieubelasting door bijvoorbeeld het materiaalgebruik). Dit geldt ook voor de eventuele 
noodzaak de vloerbedekking te lijmen. Bij de eventuele keuze van een ondervloer kan 
bijvoorbeeld de voorkeur worden gegeven aan een ondervloer die grotendeels uit reststoffen is 
vervaardigd. Toepassing van reststoffen vindt bijvoorbeeld plaats bij ondervloeren van 
houtvezel, naaldvilt of ‘rebonding PUR’.  

AS5 

Met energiebesparende effecten bij aanschaf zonwering rekening houden 

Ga na welk type zonwering voor de bedoelde toepassing het meest energie-besparend is. 
Informatie hierover is beschikbaar via de leverancier.  

AS6 

Rekening houden met onderhoud bij aanschaf van zonwering rekening  

Is de zonwering goed te reinigen en op welke manier (chemisch reinigen, natwassen, et 
cetera)? 

AS7 

Voor goede reiniging en onderhoud van de vloerbedekking zorgdragen  

Vraag de leverancier om onderhoudsinstructies. Goede reiniging en onderhoud verlengt de 
levensduur van vloerbedekking.  

AS8 

Aan reparatie boven vervanging voorkeur geven  

Geef vanuit kostenoogpunt en milieuoverwegingen de voorkeur aan reparatie van 
vloerbedekking of zonwering boven vervanging.  

4. Selectiecriteria 
 
Voor deze productgroep zijn geen selectiecriteria voor de kwalificatie van leveranciers bepaald. 
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5. Minimumeisen 
 
Nr. Minimumeisen (ME) 

 

ME1 Verbod en beperking van chemische stoffen 
 

Stoffen en preparaten die volgens de EU Richtlijnen 67/548/EG en 99/45/EG en wijzigingen 

zijn geclassificeerd als carcinogeen (R45, R49, R40), reprotoxisch (R60, R61, R62, R63), 

mutageen (R46, R68) mogen niet zijn toegepast.  

Daarnaast dient aan één van de volgende eisen te zijn voldaan:  

 Het product mag geen preparaten bevatten die geclassificeerd zijn als milieuschadelijk 
(R50, R50/R53, R51/53, R52/R53, R52, R53, R54, R55, R56, R58, R59).  

 
Of:  

 De totale hoeveelheid chemische stoffen geclassificeerd als milieuschadelijk (R50, 
R50/R53, R51/53, R52/R53, R52, R53, R54, R55, R56, R58, R59), mag niet hoger zijn 
dan 2 gewichtsprocent van het product. De hoeveelheid van iedere individuele stof mag 
niet meer bedragen dan 1 gewichtsprocent van het product.  

 
Classificatie volgens de EU Richtlijnen 67/548/EG, 1999/45/EG en wijzigingen.  
 
Tenslotte mag het product de volgende stoffen en preparaten niet bevatten:  
 

 Kleurstoffen en pigmenten die Pb (lood), Cd (cadmium), Hg (kwik), Cr (totaal chroom) of 
Cr (VI) bevatten.  

 Gehalogeneerde brandvertragers.  

 De volgende ftalaten: DEHP, DBP en BBP.  
 
Toelichting 
R-zinnen (gevaarszinnen, waarschuwingszinnen) en S-zinnen (veiligheids-zinnen) komen voor 

op verpakkingen en beschrijvingen van chemische stoffen. De letter R staat voor Risk 

(Intrinsiek Gevaar), terwijl de letter S voor Safety (Veiligheid) staat. R-zinnen zeggen welke 

eigenschappen van een stof intrinsiek gevaar opleveren en waarvoor men zich dus moet 

hoeden (waarschuwingszinnen).  

Bij de eisen met betrekking tot stoffen die zijn geclassificeerd als milieugevaarlijk (R50 tot en 

met R59 en combinaties van deze zinnen) kan door de aanbieder een keuze gemaakt worden 

uit twee eisen. Aan één van deze twee eisen moet zijn voldaan.  

Verificatie 

De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan 
bovenstaande criteria wordt voldaan. Door producenten wordt onder meer gebruik gemaakt 
van de keurmerken GuT (textiele vloerbedekking), Nordic Swan (vloerbedekking), Blaue Engel 
(vloerbedekking) en Öko-tex 100 (woningtextiel). Deze keurmerken kunnen als onderdeel van 
de verklaring worden opgenomen om aan te tonen dat aan één of meer eisen wordt voldaan. 
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6. Gunningscriteria 
 

Nr. Gunningscriteria (GC) 
 

GC1 Recycling van snijafval 
 

Indien snijafval van <vloerbedekking/zonwering> door de inschrijver wordt ingenomen en 
gerecycled, wordt dit onderdeel van de inschrijving gewaardeerd.  
 
Toelichting 

Onder recycling wordt hier verstaan: procesmatige bewerking van afvalstoffen met als doel 
producthergebruik of materiaalhergebruik*.  

 Producthergebruik is het wederom toepassen van een product in de oorspronkelijke 
functie, al dan niet na een bewerking in het afvalstadium.  

 Materiaalhergebruik is het na een be- of verwerking van een afvalstof wederom gebruiken 
van de daaruit resulterende materialen in dezelfde toepassing of in een andere toepassing 
dan waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd.  

 
* Deze definities zijn afkomstig van NEN 5880:2006. Termen/definities uit NEN 5880:2006 zijn 
met toestemming van NEN te Delft overgenomen (www.nen.nl).  
 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om aan te tonen dat snijafval retour wordt genomen. De 
leverancier geeft aan hoe snijafval gerecycled wordt en voor welke toepassing(en) het 
gerecyclede materiaal ingezet zal worden.  
 

GC2 Een hoger gewichtspercentage van gerecycled materiaal 

 
Naarmate van de <vloerbedekking/zonwering> een hoger gewichtspercentage van gerecycled 
materiaal* is, kan een hogere waardering worden toegekend. 
 
Het percentage gerecycled materiaal wordt berekend door het gewicht aan gerecycled 
materiaal in de <vloerbedekking/zonwering> te delen door het totale gewicht van de 
<vloerbedekking/zonwering>.  
 
Toelichting 
Onder gerecycled materiaal wordt hier verstaan: ‘post consumer’-materiaal en snijafval. 
Productieafval wordt hiertoe niet gerekend. ‘Post consumer’ betekent na gebruik door de 
eindgebruiker.  
 
Verificatie 

De inschrijver kan worden gevraagd om de herkomst en het percentage van de gebruikte 
gerecycleerde materiaal aantonen. Op basis van eerdere ervaringen blijkt een percentage van 
50% gerecyclede vloerbedekking mogelijk in de huidige markt. Zonwering kent naar 
verwachting een lager percentage.  

GC3 
 
 

(Dit criterium is alleen van toepassing op kantoorstoffering waarin katoen of andere natuurlijke 
vezels zijn verwerkt)  
 
Biologisch geproduceerd katoen of andere biologisch geproduceerde natuurlijke vezels 
 

De inschrijvers geven aan hoeveel biologisch geproduceerde katoen of andere biologisch 
geproduceerde natuurlijke vezels zijn gebruikt, uitgedrukt in gewichtspercenten van het 
eindproduct.  
 
Naarmate een hoger percentage biologisch katoen of andere biologisch natuurlijke vezels 
wordt gebruikt, wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger gewaardeerd. Om als zodanig 
beschouwd te worden, moeten de vezels zijn geproduceerd in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 834/2007. 
 
Verificatie 
De inschrijver kan worden gevraagd om de herkomst van de gebruikte vezels en de 
biologische aard van hun productie aan te tonen, bijvoorbeeld met het EU-logo of 
goedgekeurde nationale logo’s voor biologische productie.  
 
Bron EU GPP 
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7. Contractbepalingen 
 

Voor deze productgroep zijn geen contractvoorwaarden met betrekking tot milieuaspecten bepaald. 

 


