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Sinds het herziene certificatieschema van de Milieuthermometer Zorginstellingen en 

Ziekenhuizen van kracht is geworden, heeft een aantal inspecties op locatie plaatsgevonden en 

zijn diverse dossiers onderzocht ten behoeve van certificatie. Op basis van praktijkervaringen 

is daarna een aantal eisen en onderzoekmethoden gepreciseerd in de vorm van interpretaties. 

 

Per milieuthema zijn hieronder de preciseringen van diverse eisen en onderzoeksmethoden 

gekleurd weergegeven. (De ongewijzigde kolommen Afwijking en <30 bed zijn hier niet vermeld). 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.1 Milieu- en energiemanagement 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

2 Inbedding 
Milieu- of 
Duurzaamheids-
beleid 

De instelling beschikt over een MVO-, 
duurzaamheids- of milieubeleid. Het beleid 
omvat minimaal: 
- doelstellingen ten aanzien van 

vermindering milieubelasting 
- doelstellingen ten aanzien van energie 

besparen én doelstellingen ten aanzien van 
duurzame energie. 

 
Het beleid en de geplande uitvoering daarvan 
zijn vastgelegd in een door directie 
goedgekeurd beleidsrapport. 
 
Voor zilver en goud tevens: 
integratie van het duurzaamheidsbeleid in 
het formele beleidsplan van de instelling. 

Administratieve controle 
schriftelijke duurzaamheids-beleid 
of milieubeleidsverklaring van de 
directie 
 
Gesprek met bestuurder 
 
Visuele controle beschikbaarheid 
rapportage bij bedrijfsinspectie 
 
Bij initiële keuring volstaat de 
planning van de uitvoering van 
beleid in een beleidsrapport. Bij 
de controle (na 1 jaar en verder) 
wordt de voortgang getoetst bij 
het in praktijk brengen van het 
beleid. 

Verplicht 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

3 CO2 reductie 
plan 
(Routekaart 
CO2 reductie)  

Het CO2 reductieplan (Routekaart CO2 
reductie) heden tot 2030 en 2050 bevat 
minimaal: 
- Doelstellingen ten aanzien van het verlagen 

van de CO2 footprint. Deze zijn 
aantoonbaar kwantitatief en vastgesteld op 
tenminste 10% in 3 jaar. 

- Een plan voor tenminste 50% reductie CO2 
van de instelling in 2030 t.o.v. het jaar 
2017 of een eerder referentiejaar, en > 
95% reductie CO2 in 2050 

De CO2-emissie betreft minimaal de emissies 
van aardgas, evt. biomassa brandstoffen, 
elektra en brandstoffen ten behoeve van de 
eigen voorzieningen en eigen voertuigen.  
 
Het referentiejaar voor de CO2 doelstellingen 

wordt gekozen en is 1990 of later en uiterlijk 
het jaar voorafgaand aan de eerste 
certificatie. Het plan geeft in hoofdlijnen de 
route naar CO2-vrije en fossielvrije 
organisatie weer. 
 
Voor de CO2 footprint wordt uitgegaan van 
gebruik van de emissiefactoren conform de 
publicatie http://www.co2emissiefactoren.nl.  
 
Het plan (de Routekaart) dient te zijn 
opgesteld door een vakbekwame werknemer 
van het bedrijf of een vakbekwame adviseur.  
 
Vakbekwaam houdt in dat de opsteller met 
opleidingscertificaten en/of getuigschriften 
dan wel door relevante ervaring van minimaal 
één jaar, bijvoorbeeld als milieucoördinator, 

Administratieve controle 
plan/Routekaart schriftelijke 
duurzaamheidsbeleid of 
milieubeleidsverklaring van de 
directie 
 
Een gesprek met bestuurder of 
vastgoedmanager over de inhoud 
van het CO2 reductieplan 
(Routekaart CO2 reductie) kan 
deel uitmaken van de inspectie. 

Verplicht 
* 
 
Extra 
voor 
brons en 
zilver 
tot 1-1-
2021 
 
 
* 
verplicht 
voor 
brons en 
zilver 
vanaf  

1-1-
2021 

http://www.co2emissiefactoren.nl/


3 

 

kan aantonen dat hij/zij in staat is om 
relevante milieubesparende maatregelen in 
de zorgsector te kunnen identificeren. Deze 
kwalificaties moeten inzichtelijk zijn. 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

5 Duurzaam 
vastgoed  

De instelling beschikt over een 
duurzaamheidsbeleid ten aanzien van 
realiseren duurzaam vastgoed, 
energiebesparende maatregelen en duurzame 
energie. 
 
Alle renovatieplannen en bouwplannen met 
een bouwsom van meer dan € 500.000 
worden met duurzaam bouwen aangepakt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
keuze van materialen.  
 

Dit gebeurt aantoonbaar met gebruik van een 
door de overheid erkende rekentool waarmee 
een score voor duurzaamheid wordt 
berekend, gebaseerd op de laatst geldende 
versie van de ‘Bepalingsmethode 
‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’  
van de Stichting Bouwkwaliteit. De score is 
minimaal de wettelijke MPG-eis uit het 

Bouwbesluit. 
 
Rekeninstrumenten die op deze 
bepalingsmethode en de Nationale Milieu 
Database zijn gebaseerd, zijn o.a.: 
• DuboCalc 
• GPR Gebouw & GPR Bouwbesluit 
• MRPI – MPG 
• One Click LCA 
• MPGcalc 
 
Als alternatief voor de MPG-bepalingsmethode 
geldt minimaal een BREEAM Prestatieniveau 
Very Good, aangetoond door minimaal een 
rapport van een erkende BREEAM-expert. 
Dit kan bijv. met de methode BREEAM of GPR 
Gebouw (GPR gebouw is beschikbaar voor 
langdurige zorg, niet voor ziekenhuizen).  

Administratieve controle van 
aanwezigheid beleid en 
procedures en scoreberekeningen 
 
Een gesprek met bestuurder over 
duurzaam vastgoed kan deel 
uitmaken van de inspectie. 
 
Bouwplannen betreffen het 
oprichten, veranderen of 
verplaatsen van een bouwwerk. 
Renovatie kan hiervan onderdeel 

uitmaken voor het (gedeeltelijk) 
vernieuwen van een gebouw. 
 
De bouwsom is bijvoorbeeld op 
het aanvraagformulier voor de 
betreffende vergunning vermeld. 
 
 

Verplicht 
voor 
zilver en 
goud  
 
Extra 
voor 
brons 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

10 Milieu of 
duurzaamheids-
jaarverslag 

Er wordt jaarlijks een op zichzelf staand  milieu 
of duurzaamheidsverslag opgesteld; dit kan 
ook een hoofdstuk van een algemeen 
jaarverslag zijn.  
 
Met de milieuregistratie van eis 6 
(Registraties), een evaluatie van de 
milieubelasting en de uitgevoerde acties en het 
vervolg van het milieuprogramma opgenomen. 
(de plan-do-check-act cyclus). 
 
De directie heeft het verslag goedgekeurd. 
 
Het milieu- of duurzaamheidsjaarverslag is 
openbaar gepubliceerd of via de website 
digitaal opvraagbaar. 

Administratieve controle 
 
 

Verplicht 
voor 
zieken-
huizen 
voor 
zilver en 
goud 
 
Extra 
voor 
overig 

 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 
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12 De CO2-
footprint is 
openbaar 
gepubliceerd 

De CO2 footprint van de instelling is (zie eis 6 
registraties) is gepubliceerd op eigen website,  
in het (milieu)jaarverslag of openbaar op 
www.milieubarometer.nl/footprints. 
 
Als de publicatie een overkoepelende CO2 
footprint betreft van meer locaties, dient dit 
duidelijk uit de informatie te blijken.  

Administratieve controle 
 
 

Extra 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

13 Milieu-
communicatie 

Medewerkers worden geïnformeerd over 
milieubeleid, milieuprogramma, actualiteiten, 
etc.  
 
- tenminste 1-maal jaarlijks vanuit directie / 

raad van bestuur 
- Milieuthermometer certificaat staat gemeld 

op de website van de instelling. 

- communicatie naar medewerkers vindt plaats 
via minimaal drie verschillende manieren 
(bijvoorbeeld door intranet, nieuwsbrieven, 
verspreiding jaarverslag, voorlichtingsbijeen-
komsten, milieucampagnes, internet, etc).  

- communicatie naar bewoners/patiënten vindt 
minimaal 2 keer per jaar plaats via minimaal 
drie verschillende manieren (bijvoorbeeld 
door nieuwsbrieven, poster, voorlichtingsbij-
eenkomsten, milieucampagnes, internet, 
etc).  

 
Communicatie met het bevoegd gezag valt hier 
niet onder. 
Voor instellingen met patiënten/bewoners waar 
deze communicatie niet overkomt is deze eis 
niet van toepassing.  

Administratieve en visuele 
controle bij bedrijfsinspectie, 
van de website, en interview 
met milieucoördinator 
 
Het behaalde Milieuthermo-
meter certificaat wordt gemeld  
op de website van de instelling. 

Dit is onderdeel van de 
voortgangscontrole na het 
behalen van het certificaat. 
 
Tijdens de initiële keuring 
volstaat als alternatief een 
communicatieplan waarin 
komende communicatie-acties 
staan ingepland. Bij de 
eerstvolgende controle wordt 
de uitvoering daarvan 
beoordeeld. 
 

Verplicht 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

14 Werken met 
Lange Termijn 
Onderhoudsplan 

(LTOP) of Meer-
jaren Onder-
houdsplan 
(MOP) 

De geplande milieutechnische of 
energiebesparende maatregelen aan de eigen 
gebouwen zijn verwerkt in het Lange Termijn 

Onderhoudsplan (LTOP) of het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) of daaraan 
gelijkwaardig. 
 
Voor huurpanden: 
- de verdeling van onderhoudstaken is 

inzichtelijk op basis van het huurcontract; 
- voor de eigen taken zijn tenminste alle 

energiebesparende maatregelen in kaart 
gebracht en ingepland; 

- de maatregelen van de Erkende 
Maatregellijst voor energiebesparing van 
Infomil om zelf te doen zijn ingepland en 
binnen 2 jaar uitgevoerd; 

- de maatregelen die de verhuurder moet 
realiseren zijn aan de verhuurder 
doorgegeven, met verzoek deze in overleg 
uit te voeren.  

Voor eigen panden: 
administratieve controle 
 

Voor huurpanden:  
controle van overzicht 
verdeling van Erkende 
Maatregellijst voor de eigen 
organisatie en de verhuurder, 
planning eigen maatregelen, 
brief aan verhuurder of  
rapportage voor informatie-
plicht energiebesparende 
maatregelen aan bevoegd 
gezag 
 
NB: zie voor een link naar de 
Erkende Maatregellijst: 
https://cutt.ly/MPZ_link-FAQ 
(eis 1.8) 
 

Verplicht 

 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.2 Energie 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

2 Beoordelen en 
inplannen 

Voor de locaties van 2.1. zijn per locatie de 
Infomil erkende maatregelen energiebesparing 

Visuele en administratieve 
controle rapportage bij 

Verplicht  

http://www.milieubarometer.nl/footprints
https://cutt.ly/MPZ_link-FAQ
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erkende 
maatregelen 
energiebesparing 

met een terugverdientijd van <5 jaar (bijlage 
10 van activiteitenbesluit) beoordeeld op:  
- Niet van toepassing 
- Uitvoering zelfstandig moment 
- Uitvoering natuurlijk moment, wel in te 

plannen 
- Uitvoering natuurlijk moment, niet in te 

plannen 
 
Tevens is er een planning opgesteld voor de 
uitvoering van alle relevante maatregelen 
binnen 2 jaar en/of opgenomen in het Lange 
Termijn Onderhoudsplan (LTOP).  
 
De overheid publiceert de actuele erkende 
maatregelen lijst energiebesparing (EML). Na 
een evt. update van deze lijst dient deze 
binnen 6 maanden opnieuw beoordeeld en 
verwerkt te zijn in eigen planning voor 
uitvoering. 
 
Deze eis mag ook onderdeel van een actueel 
EBP zijn. 

bedrijfsinspectie, bijvoorbeeld 
rapportage voor 
informatieplicht 
energiebesparende 
maatregelen aan bevoegd 
gezag 
 
Een door het bevoegd gezag 
goedgekeurd Energie Efficiency 
Plan (MJA3 max 4 jaar oud) 
voldoet ook.  
 
NB: zie voor een link naar de 
Erkende Maatregellijst: 
https://cutt.ly/MPZ_link-FAQ 
(eis 1.8) 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

5 Inzicht in de 
instellingen van 
gebouwbeheer-
systeem (GBS’) 

Indien in het gebouw een gebouwbeheers-
systeem (GBS) aanwezig is, beschikt de 
instelling over de gebruiksaanwijzing voor 
instellen GBS en de standaardinstellingen. 

Visuele of administratieve 
controle bij bedrijfsinspectie. 
 
Indien de toegang tot de 
instellingen van het GBS berust 
bij een onderhoudsbedrijf, 
moet de instelling hiervoor een 
ondertekende verklaring van 
het onderhoudsbedrijf 
overleggen.  

Verplicht 
(indien 
aanwezig) 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

10 Plannen voor 
aansluiting op 
extern 
warmtenet  

De locatie wil aansluiting op een nieuw extern 
duurzaam warmtenet en is aantoonbaar in 
overleg met de gemeente/leverancier voor 
aansluiten op een nieuw extern warmtenet.  

Visuele of administratieve 
controle briefwisseling en/of 
notulen van lopend overleg 
 
NB: een bestaande aansluiting 
van de instelling op een extern 
warmtenet volstaat niet om aan 
de eis te voldoen.  

Extra 

 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.3 Water 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

1 Debiet douches Uit de douches komt niet meer dan 8,5 liter 
/minuut. 
 
Uitzondering: bij toepassing van drukknoppen, 
sensor gestuurde schakelaars met max 
tijdsduur water vervalt de eis. 
  
Deze eis geldt voor  
Brons: tenminste 50% van de douches  
Zilver: tenminste 75% van de douches  
Goud: tenminste 95% van de douches 
 
Deze eis is niet van toepassing bij nooddouches 

Visuele controle en metingen 
met behulp van gekalibreerde 
watermeter (steekproef ) 
 
Doorvoer douches wordt door 
de auditor gemeten bij koud- of 
warmwaterstroom            
 
Instelling heeft op verzoek een 
maatkan voor controleur 
beschikbaar. 
 
Controle lijst met specificaties 
welke douches voldoen aan de 
eis voldoet ook.  

Verplicht 

https://cutt.ly/MPZ_link-FAQ
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Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

2 Spoeling toilet Toiletten met spoeling < 6 liter. 
 
Uitzondering: indien de stortbak een duidelijke 
aangegeven stopknop heeft. 
 
Deze eis geldt voor: 
Brons: tenminste 50% van de toiletten 
Zilver: tenminste 75% van de toiletten 
Goud: tenminste 90% van de toiletten 

Controle lijst met specificaties 
welke toiletten voldoen aan de 
eis. 
Visuele controle of technische 
informatiebladen (steekproef 
verdeeld over de locatie(s)) 
 

Extra 

 

 

Interpretaties: eis en inspectiemethode 2.1.6 Lucht 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

5 NOx emissies 
stookketels 

Ketels die onder het Activiteitenbesluit vallen 
hebben een NOx-uitstoot conform de wetgeving 
(zie voor een link naar de wetgeving voor 
stookinstallaties: 

https://cutt.ly/InfoMil_link_NOX). 

Administratieve controle 
stookrapport en 
fabrieksspecificatie 
  

Verplicht 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.7 Afval 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

1 Afvalscheiding Er is minimaal een per component gescheiden 
inzameling en verwerking via duidelijke 
inzamelsystemen van de volgende 
afvalstromen:  
• oud papier/karton,  
• kunststof verpakkingsfolie,  
• glas,  
• specifiek ziekenhuisafval,  

• elektrische en elektronische apparatuur,  
• gevaarlijk afval, 
• kca (batterijen, cartridges etc.). 
•  
Aanvullend geldt de plicht tot afvalscheiding 
conform de eisen van het activiteitenbesluit ook 
voor swill, frituurvet, en bij verbouwingen 
vrijkomend afval als bouwafval, puin, hout, 

enz. (zie voor uitgebreide informatie de MPZ- 

afvalwijzer). 
 
In geval deze taak in het kader van passende 
zorg geheel bij de patiënten/bewoners is 
neergelegd, volstaat het aantoonbaar 
aanbieden van inzamelmiddelen en lediging 
voor die afvalstromen die relevant zijn en 
voorlichting door een poster op het gebied van 
afvalscheiding. 

Visuele controle aanwezigheid 
inzamelmiddelen en 
afvalinstructie  
 
of  
 
Administratieve controle 
afvalregistratie bij 

bedrijfsinspectie,  
 
of  
 
Voorlichtingsposter in geval 
afvalscheiding geheel bij de 
patiënten/bewoners is 
neergelegd, blijkend uit bijv. 
een verklaring van de instelling 
of uit een organisatieschema of 
uit behandelprotocollen. 
 

Verplicht 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

2 Swill 
(voedselafval) 

Er is een gescheiden inzameling en afvoer van 
swill van afval uit het personeelsrestaurant of 
openbaar toegankelijk bezoekersrestaurant 
(voedselaf-val) wanneer dit minder dan 200 
kg/week betreft. Swill wordt met het GFT afval 
afgevoerd. 
 

Visuele of administratieve 
controle 

Extra 

https://cutt.ly/InfoMil_link_NOX
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NB. Bij meer dan 200 kg/week is de gescheiden 
inzameling en afvoer van swill verplicht!  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.9 Gevaarlijke stoffen 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

1 Opslaglocaties 
van gevaarlijke 
stoffen 

Uitsluitend voor ziekenhuizen:  
De instelling heeft inzicht in de werkplekken 
waar gevaarlijke stoffen (d.w.z. stoffen die  
mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en 
gezondheid van werknemers en die onderdeel 
uitmaken van de Risico-Inventarisatie en -
Evaluatie volgens de Arbowet) staan 
opgeslagen. Dit kan een papieren registratie 
zijn of een geautomatiseerd systeem. 

Administratieve controle 
registratie en/of  
veiligheidsverslag 

Verplicht  
 
Eis geldt 
alleen 
voor 
zieken-
huis 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

4 Minimalisatie 
gebruik Zeer 
Zorgwekkende 
Stoffen 

Uitsluitend voor ziekenhuizen:  
De instelling heeft een beleid ten aanzien van de 
minimalisatie van het gebruik van Zeer 
Zorgwekkende Stoffen 
(conform: https://www.rivm.nl/ 
rvs/Stoffenlijsten/ 
Zeer_Zorgwekkende_Stoffen). 
 
Een stof is ZZS als het: 
• Op de ZZS-lijst staat, en/of 
• Als het als H-zin H340, H350 of H360 bevat. 
 
De instelling beschikt over: 
- een lijst van aanwezige ZZS; 
- een lijst met te onderzoeken ZZS voor 

vermindering van het gebruik of vervanging 
door een alternatief komend jaar, met 
tenminste 5% van aanwezige ZZS; 

- een lijst met de resultaten van onderzoek naar 
vermindering of vervanging van ZZS van 
afgelopen jaar. 

een onderzoeksverplichting naar alternatieven bij 
in gebruik zijnde en nieuw aan te schaffen 
stoffen van deze lijst. In een cyclus van uiterlijk 
7 jaar worden alle bij de instelling aanwezige 
ZZS onderzocht. 

Administratieve controle beleid 
en uitvoering aanwezigheid en 
inhoud lijsten. De aanwezigheid 
van de ZZS in de instelling valt 
buiten de inspectie.  

Verplicht 
 
Eis geldt 
alleen 
voor 
zieken-
huis 

 

https://www.rivm.nl/
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Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.10 Catering en voeding 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

5 Uitsuitend 
duurzame 
visconsumptie  

De catering voor patiëntenvoeding gebruikt 
uitsluitend vissen die gekweekt of gevangen 
zijn op duurzame wijze (voldoen aan de criteria 
van keurmerk ASC of MSC) of aantoonbaar 
vergelijkbaar. 

Visuele controle en 
inkoopgegevens 

Extra 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

6 Uitsluitend 
duurzame 
vlees-
consumptie 

De catering voor patiëntvoeding gebruikt 
uitsluitend vlees dat voldoet aan de eisen van 
een van de volgende keurmerken; EKO-
keurmerk, Milieukeur, Beter Leven keurmerk, 
Label Rouge voor kippen of aantoonbaar 
vergelijkbaar.   

Visuele controle en 
inkoopgegevens 

Extra 

 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

9 Externe 
cateraar 

 

Alle cateraars van de patiëntmaaltijden en van 
het personeels- en bezoekersrestaurant, of de 
groothandel bij levering catering door 
groothandels, beschikken over een 
milieumanagementsysteem. 

Administratieve controle van 
bijvoorbeeld geldig ISO14.001 
certificaat of 
Milieubarometercertificaat of 
vergelijkbaar 
milieumanagement review van 
de cateraar uitgevoerd door de 
zorginstelling. 

Extra 

 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.11 Reiniging van ruimten en sanitair, en 

instrumenten 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

2 Duurzame 
reinigings- 
middelen voor 
reinigen 
ruimten 
en sanitair 
>50% 

 
 
 

Er wordt alleen gebruik gemaakt van minder 
milieubelastende reinigingsmiddelen. 
(Reinigingsmiddelen voor onderhoud en 
desinfectie maken geen onderdeel uit van de 
eis). Dit wil zeggen klasse B of C van de 
Algemene Beoordelings Methodiek A). (A alleen 
met toestemming van Bevoegd Gezag). 
 
Of: 
 
> 50% (op basis van inkoopbedrag) wordt 
gebruik gemaakt van minder milieubelastende 
reinigingsmiddelen (deze voldoen aantoonbaar 
aan de eisen van EU Ecolabel of Nordic Swan). 

 
In geval de inkoop van middelen in het kader 
van passende zorg geheel bij de 
patiënten/bewoners is neergelegd, al dan niet 
met betrokkenheid locatiemedewerker volstaat 
het aantoonbaar aanbieden van voorlichting 
door bijv. een poster over minder 
milieubelastende reinigingsmiddelen.  
 
Deze ontheffing geldt niet voor taken en 
gebruik van middelen door de medewerkers 
van een extern schoonmaakbedrijf en ook niet 
voor wasmiddelen (wasmachine).  
 

Visuele controle van de 
inkoop(administratie) en de 
voorraad  
reinigingsmiddelen en de 
specificaties van de 
reinigingsmiddelen 
 
Bij uitbesteding van 
schoonmaak aantonen eis met 
inkoopfacturen of specificaties 
in het contract 
 
Of voorlichtingsposter in geval 
de inkoop van 

reinigingsmiddelen in het kader 
van passende zorg geheel bij de 
patiënten/bewoners is 
neergelegd, blijkend uit een 
verklaring van de instelling of 
uit een organisatieschema of uit 
behandelprotocollen. 
 
Een geldig certificaat van EU 
Ecolabel of Nordic Swan 
volstaat om de verminderde 
milieubelasting van de 
reinigingsmiddelen aan te 
tonen. 

Verplicht 
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Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

3 Duurzame 
reinigings- 
middelen voor 
reinigen 
ruimten 
en sanitair 
>90% 

 
 

Er wordt alleen gebruik gemaakt van minder 
milieubelastende reinigingsmiddelen. 
(Reinigingsmiddelen voor onderhoud en 
desinfectie maken geen onderdeel uit van de 
eis). Dit wil zeggen klasse B of C van de 
Algemene Beoordelings Methodiek A). (A alleen 
met toestemming van Bevoegd Gezag). 
 
Of: 
 
> 90% (op basis van inkoopbedrag) wordt 
gebruik gemaakt van minder milieubelastende 
reinigingsmiddelen (deze voldoen aantoonbaar 
aan de eisen van EU Ecolabel of Nordic Swan). 
 
In geval de inkoop van middelen in het kader 
van passende zorg geheel bij de 
patiënten/bewoners is neergelegd, al dan niet 
met betrokkenheid locatiemedewerker volstaat 
het aantoonbaar aanbieden van voorlichting 
door bijv. een poster over minder 
milieubelastende reinigingsmiddelen.  
 
Deze ontheffing geldt niet voor taken en 

gebruik van middelen door de medewerkers 
van een extern schoonmaakbedrijf en ook niet 
voor wasmiddelen (wasmachine). 
 
 

Visuele controle van de 
inkoop(administratie) en van de 
aanwezige voorraad 
reinigingsmiddelen en 
specificaties.  
 
Bij uitbesteding schoonmaak 
aantonen inkoopfacturen of 
specificaties in het contract 
 
Of voorlichtingsposter in geval 
de inkoop reinigingsmiddelen in 
het kader van passende zorg 
geheel bij de 
patiënten/bewoners is 
neergelegd, blijkend uit een 
verklaring van de instelling of 
uit een organisatieschema of uit 
behandelprotocollen. 
 
Een geldig certificaat van EU 
Ecolabel of Nordic Swan 
volstaat om de verminderde 
milieubelasting van de 

reinigingsmiddelen aan te 
tonen. 

Extra 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

5 Schoonmaken 
zonder 
reinigingsmiddel 
met microvezel-
doekjes  
Gebruik micro- 
vezeldoekjes 
zonder 
reinigingsmiddel 

Voor het schoonmaken van oppervlakten 
waar geen extra eisen qua infectiepreventie 
of desinfectie gelden worden 
microvezeldoekjes gebruikt zonder 
reinigingsmiddel 

Schoonmaakplan en visuele 
controle 

5 Gebruik 
micro- 
vezeldoekjes 
zonder 
reinigings-
middel 
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Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

8 Extern schoon-
maakbedrijf 

Het externe schoonmaakbedrijf beschikt over 
een milieumanagementsysteem conform ISO 
14.001 of vergelijkbaar met procedures voor 
schoonmaakwerk bij opdrachtgevers. 

Administratieve controle geldig 
ISO 14.001 certificaat, 
Milieubarometer-certificaat.  
Of milieumanagement review 
van het schoonmaakbedrijf 
uitgevoerd door de 
zorginstelling. 

Extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.14 Vastgoed/verbouw/renovatie 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

1 Schilderwerk Ten minste 50% van de uitgaven voor het 
binnen-schilderwerk moet worden besteed aan 
schilderwerk met binnenverven en vernissen 
waaraan een milieukeurmerka is toegekend, of 
die aantoonbaar voldoen aan de eisen van deze 
keurmerken. 
 
a) Milieukeurmerk overeenkomstig de ISO 

14024, zoals bijvoorbeeld EU Ecolabel, Nordic 
Swan (Noord-Europese landen), Blaue Engel 
(Duitsland) en NF Environnement (Frankrijk). 

Administratieve controle 
facturen, contracten of 
huisstijlboeken 
 
Een geldig certificaat van een 
ISO-type Ia milieukeurmerk of 
Dubokeur volstaat. 
 

Extra 

 

 

Interpretaties: eisen en inspectiemethoden 2.1.15 Groenbeheer 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

11 Gladheid- 

bestrijding 

Dooimiddelen voldoen minimaal aan de 

samenstellingseisen zoals genoemd in De 
Standaard RAW Bepalingen 50.46.01 / 
50.46.02 (https://cutt.ly/CROW_link-RAW). 
 
 

Administratieve controle van 

productspecificatie (bijv. 
etiketten op verpakking) van de 
ingekochte dooimiddelen 
waaruit blijkt dat aan deze 
minimumeis wordt voldaan 
 
N.B. Het overleggen van een 
geldig certificaat van de 
Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer niveau goud 
volstaat ook. 

Extra 

 

 

 

Interpretaties: eis en inspectiemethode 2.1.17 Textiel 

 

Milieuaspect 

/onderwerp 
Omschrijving Inspectiemethode Type 

5 Reinigings-
Wasmachines 
en wasdrogers 

De wasmachines en wasdrogers op de 
afdelingen hebben minimaal milieuklasse A, 
hotfill of zijn semi-industrieel zonder 
energielabel. 
 

Administratieve controle 
 
Indien bij de initiële keuring 
een plan als bewijsmiddel is 
ingediend, dan moet bij de 
volgende controle(s) worden 
onderzocht of dit plan binnen 5 

Verplicht  
(indien 
aanwezig) 

https://cutt.ly/CROW_link-RAW
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Of de instelling heeft een plan voor vervanging 
in maximaal 5 jaar. Bij vervanging geldt 
minimaal label A++. 
 
In geval deze taak in het kader van passende 
zorg geheel bij de patiënten/bewoners is 
neergelegd, volstaat het aantoonbaar 
aanbieden van voorlichting door bijv. een 
poster over milieuklassen van wasmachines en 
–drogers. 

jaar is uitgevoerd om aan de 
eis te voldoen. 

 

 

 


