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De Milieukeureisen voor keukens komen grotendeels overeen met de eisen van EU
Ecolabel voor meubelen, het officiële keurmerk van de Europese Unie. Per 6 april 2021
is besloten dat voor EU Ecolabel meubelen de onderdelen < 25 gram voortaan in zijn
geheel zijn uitgesloten van de eisen, ongeacht of ze wel of niet in contact komen met
de gebruiker. Het blijkt voor aanvragers nl. ondoenlijk om informatie op te vragen
voor deze onderdelen bij leveranciers, waardoor de criteria niet werkbaar zijn.
In de huidige criteria voor Milieukeur keukens geldt al een uitzondering voor onderdelen
< 25 gram die niet in contact komen met de gebruiker. Om aan te sluiten bij EU Ecolabel
meubelen, wordt ook de recente uitzondering voor onderdelen < 25 gram, ongeacht of ze
niet of wel in contact komen met de gebruiker, overgenomen voor Milieukeur. Deze
wijziging is in onderstaande interpretaties uitgewerkt.
Interpretatie:
Aanpassing Inleiding tot:
“ Verder is voor de grote variatie aan keukenkast Onderdelen van minder dan 25 g
zijn uitgezonderd van de eisen die niet in contact komen met de gebruiker voor
Milieukeur alleen een verklaring vereist dat zij voldoen aan de (wettelijke)
Europese REACH-norm. Hiervoor is gekozen om de administratieve last van het
samenstellen van een aanvraagdossier hanteerbaar te houden. Dit komt overeen
met wijkt enigszins af van de EU Ecolabeleisen, waarin ook voor dergelijke kleine
onderdelen aanvullende (materiaal)eisen kunnen gelden”.
Interpretatie:
Eis 2.1.1.3 Gevaarlijke stoffen kleine onderdelen, en het daarbij horende gedeelte
van de beslisboom (ook in Bijlage 1), komt te vervallen.
Interpretatie:
Aanpassing eis 2.1.1.5 Gevaarlijke stoffen en mengsels: stoffen in de CLP tot:
“(NB: deze eis geldt niet voor afzonderlijke onderdelen/onderdeel- materialen die:
i) minder wegen dan 25g en die
ii) bij normaal gebruik niet in contact komen met de gebruikers)“
Interpretatie:
In volgende eisen:
• 2.1.1.4 Gevaarlijke stoffen en mengsels: SVHC’s en stoffen op de
kandidaatslijst voor SVHC's
• 2.1.3 Kunststoffen
• 2.1.4 Metalen
geldt de volgende aanpassing:
“…die minder wegen dan 25 g en die bij normaal gebruik niet in contact komen
met de gebruikers.”
Interpretatie:
Aanpassing Bijlage 3 Verklaringenpakket kunststof keukenonderdelen en Bijlage 4
Verklaringenpakket metalen keukenonderdelen tot:
“NB: deze verklaring is niet van toepassing op (kleine) … keukenonderdelen die:
i) minder wegen dan 25 g en die
ii) bij normaal gebruik niet in contact komen met de gebruikers.
(Deze dienen aantoonbaar te voldoen aan de wettelijke REACH-normen volgens
EU Verordening 1907/2006).”
Interpretatie:
In Interpretatie MK.33/MEU.18-Int.3 komen de volgende passages te vervallen:
“groeimodel fase 1 - 2020
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- > 20% (aantal) van de unieke onderdelen met incomplete
documentatie/ontbrekende verklaringen weegt < 25 g en komt niet dagelijks in
contact met de gebruiker”
“groeimodel fase 2 – 2021
- > 10% (aantal) van de unieke onderdelen met incomplete
documentatie/ontbrekende verklaringen weegt < 25 g en komt niet dagelijks in
contact met de gebruiker”

Deze interpretaties zullen tijdens de volgende herziening in het schema worden verwerkt.
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