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De tabellen onderaan geven een niet-exhaustief overzicht van de vrijwillige labels die courant worden gebruikt door 
fabrikanten van bouwmaterialen op de Europese markt om het lage VOS-emissiegehalte van hun producten aan te tonen. 
We onderscheiden de ‘zuivere’ lage-emissielabels, die louter worden toegekend op basis van het VOS-emissiegehalte, en 
de brede ‘eco- of duurzaamheidslabels’, waarbij het VOS-emissiegehalte slechts één van de verschillende parameters is. 

De vluchtige organische stoffen en de somparameters die in aanmerking worden genomen en de gehanteerde 
drempelniveau’s, variëren bij de verschillende labels. Veel labels hanteren ook verschillende criteria per type materiaal.  

Lage-VOS-emissielabels 
Label Omschrijving Toepassingsgebied Categorieën 

 

EMICODE Duits vrijwillig lage-emissielabel dat 
veelvuldig wordt gebruikt bij allerlei 
vloerinstallatiematerialen 
https//www.emicode.com 

(vloer)lijmen, (afdichtings)kitten, 
vernissen voor houten vloeren, 
materialen voor dekvloeren en 
onderlagen 

EC1PLUS 
EC1 
EC2 

 

M1 label  Fins vrijwillig lage-emissielabel dat zeer 
frequent gebruikt wordt in Finland en bij 
uitbreiding in de Scandinavische landen 
http://m1.rts.fi/en 

Bouwmaterialen en (niet-
gestoffeerd) meubilair 

M1 
M2 
M3 

 

The Indoor 
Climate Label  

Deens lage-emissielabel uitgereikt door het 
Deens Technologische Instituut 
https://indeklimamaerket.dk/in-english/ 
 

Bouwmaterialen en meubilair - 

 

Indoor Air 
Comfort 
(Gold) 
 

Pan-Europees lage-emissielabel uitgereikt 
door het testlaboratorium Eurofins 
https://www.eurofins.com/consumer-
product-testing/information/ecolabels-
quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-
certified-products/ 

Bouwmaterialen, decoratieve 
coatings en meubilair 

Indoor Air 
Comfort 
 
Indoor Air 
Comfort Gold 

 

http://m1.rts.fi/en
https://indeklimamaerket.dk/in-english/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
https://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
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Ecolabels of duurzaamheidslabels met aandacht voor het VOS-emissiegehalte 
Label Omschrijving Toepassingsgebied Categorieën 

 

Natureplus label  Label voor ecologische bouwmaterialen. 
Het label garandeert dat de productie op 
een milieuvriendelijke wijze gebeurt en er 
gelden kwaliteitsvereisten en 
gezondheidscriteria. Het label heeft 
specifieke criteria per type 
bouwmateriaal. 
http://www.natureplus.org/ 

Bouwmaterialen en decoratieve 
coatings 

- 

 

GUT Internationaal duurzaamheidslabel voor 
tapijten dat een onderdeel is van het 
PRODIS-label. Het hanteert onder meer 
gezondheidscriteria. 
https://www.pro-dis.info/gut.html?L=0 

Tapijten - 

 

Blaue-engel 
umweltzeichen 

Duits label voor ecologische producten 
en diensten. Voor bouwmaterialen dient 
de productie op een milieuvriendelijke 
wijze te gebeuren en gelden er 
kwaliteitsvereisten. 
https://www.blauer-engel.de/en 

Bouwmaterialen, 
verwarmingstoestellen en allerlei 
consumentenproducten en 
dienstverleningen 

- 

 

Nordic Swan Scandinavisch label voor ecologische 
producten en diensten. Voor 
bouwmaterialen dient de productie op 
een milieuvriendelijke wijze te gebeuren 
en gelden er kwaliteitsvereisten. 
http://www.nordic-ecolabel.org/ 

Bouwmaterialen, decoratieve 
coatings en vernissen, bouw- en 
verbouwwerkzaamheden, 
meubilair, textiel en allerlei 
consumentenproducten en 
dienstverleningen 

- 

 

Austrian 
ecolabel  

Oostenrijks label voor ecologische 
producten en diensten. Voor 
bouwmaterialen dient de productie op 
een milieuvriendelijke wijze te gebeuren 
en gelden er kwaliteitsvereisten. 
https://www.umweltzeichen.at 
 

Bouwmaterialen, decoratieve 
coatings en vernissen, meubilair, 
textiel en allerlei 
consumentenproducten en 
dienstverleningen 

- 

http://www.natureplus.org/
https://www.pro-dis.info/gut.html?L=0
https://www.blauer-engel.de/en
http://www.nordic-ecolabel.org/
https://www.umweltzeichen.at/
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Ecolabels of duurzaamheidslabels met aandacht voor het VOS-emissiegehalte (vervolg) 
Label Omschrijving Toepassingsgebied Categorieën 

 

Eco-label (EU) Europees label voor ecologische 
producten. Het label garandeert dat de 
productie op milieuvriendelijke wijze 
gebeurt en er gelden kwaliteitsvereisten. 
Voor een aantal bouwmaterialen gelden 
er eisen met betrekking tot het VOS-
emissiegehalte 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

Vloerbekledingsmaterialen, verven 
en vernissen, meubilair, textiel, 
reinigingsmiddelen en talrijke 
andere consumentenproducten 

- 

 

Cradle-to-
Cradle 

Label voor herbruikbare producten, 
waaronder bouwmaterialen. Het label 
garandeert goede omstandigheden voor 
materiaalgebruik, energie, water en 
arbeid. Ook het VOS-emissiegehalte is 
een element dat in beschouwing wordt 
genomen voor een aantal producten. 
https://www.c2cplatform.be/ 

Nagenoeg alle fysieke producten 
met uitzondering van voeding en 
geneesmiddelen 

Platina 
Gold 
Silver 
Bronze 
Basic 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://www.c2cplatform.be/

