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Ecodesign for Sustainable Products 



EU CE pakket van 30 maart
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Mededeling ‘van duurzame producten de norm maken’ 

Textiel 
strategie

Verordening 
Ecodesign

voor 
duurzame 
producten

Herziening 
bouwproducten

verordening 
(lead BZK)

Versterken rol consument 
(wijziging richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken)
(Lead EZK)

Werkplan 
Ecodesign

2022 - 2024



Ecodesign – huidige situatie
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Wasmachines

•Efficiëntie 
(energie, water)

•Repareerbaarheid

•Recycling

•...

Koelkasten

•Efficiëntie 
(energie)

•repareerbaarheid

•Recycling (F-
gassen)

•....

CV ketels

•Efficiëntie 
(energie)

Lasapparaten

•Efficientie
(energie)

•Repareerbaarheid

•...

Ecodesign kaderrichtlijn 
Reikwijdte: energie-gerelateerde producten

Energielabel 
verordening

Werkplan Ecodesign
2022 - 2024



Ecodesign – nieuwe voorstel
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Ecodesign kaderverordening 
Reikwijdte: alle fysieke producten (met wat uitzonderingen)

Wasmachines

•Efficiëntie 
(energie, water)

•Repareerbaarheid

•Recycling

•...

Koelkasten

•Efficiëntie 
(energie)

•repareerbaarheid

•Recycling (F-
gassen)

•....

CV ketels

•Efficiëntie 
(energie)

Lasapparaten

•Efficientie
(energie)

•Repareerbaarheid

•...

textiel

•Levensduur

•Recycling

•ZZS

•Microplastics

•etc

meubels

•Levensduur

•Repareer-
baarheid

•Materiaal

•etc

etc

• ...

Ecologische 
voetafdruk



(a) durability; 

(b) reliability; 

(c) reusability; 

(d) upgradability; 

(e) reparability; 

(f) possibility of maintenance 

and refurbishment; 

(g) presence of substances of concern;
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Ecologische 
voetafdruk

(h) energy use or energy efficiency; 

(i) resource use or resource efficiency; 

(j) recycled content; 

(k) possibility of remanufacturing and recycling; 

(l) possibility of recovery of materials; 

(m) environmental impacts, including 

carbon and environmental footprint; 

(n) expected generation of waste materials.

Inzet op verbetering van:



(digitaal) Productpaspoort
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› Unique identifier en ‘data carrier’

› Unique operator and facility identifier

› Register

› Toegang tot informatie voor alle actoren

› Link naar douanesystemen

› Etc. etc. etc.

 Betere traceerbaarheid, handhaving, informatie voor actoren, etc.

 Verplicht uit te werken in product-specifieke maatregelen



› Meer gedetailleerde informatie-eisen

– Labels!

– Repareerbaarheidslabel?

› Vernietiging onverkochte goederen

– Rapportageplicht

– Mogelijkheid tot EU verboden voor specifieke productgroepen

› Marktprikkels in lidstaten

– Duurzaam inkopen

Andere nieuwe elementen (1)
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› Betere handhaving

– Verheldering verplichtingen producenten, importeurs, webshops, etc

– Betere samenwerking handhavingsautoriteiten

– Minimum aantal controles

› Meer capaciteit ILT nodig?

Andere nieuwe elementen (2)
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Eerste indrukken
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› Eindelijk!  Resultaat van NL lobbywerk

› Overwegend positief: ambitieus kader

› Link met stoffenbeleid gelegd, maar beperkt



› Maatregelen worden in uitvoeringshandelingen per productgroep 
uitgewerkt

– Maatwerk

– Duurt lang

› De Commissie doet het meeste werk

– Efficiënt

– Minder controle voor de lidstaten

Elk nadeel heb z’n voordeel
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› Mogelijke verbeteringen:

– Sterkere link stoffenbeleid / safe and sustainable by design

– Sterker tegengaan vernietiging onverkochte goederen

– Due diligence in product paspoort

– Kritieke grondstoffen

– Afschaffen ‘self-regulation’ / voluntary agreements?

– Rol lidstaten comité behouden

– ....

Mogelijke verbeteringen:
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› BNC fiche

› Behandelingstraject Raad en EP  (anderhalf a twee jaar)

› Eerste nieuwe uitvoeringsverordeningen vanaf 2024?

– CIE wil deze zomer al voorbereidingen starten

Vooruitblik
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Ruben.dekker@minienw.nl

Dank voor de aandacht!
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