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Aan het begin van het jaar actualiseert de OEKO-TEX® Vereniging zoals gebruikelijk de geldende testcriteria, 
grenswaarden en eisen voor haar assortiment aan certificeringen en keurmerken. De volgende nieuwe 
voorschriften voor STANDARD 100 by OEKO-TEX® treden in werking op 1 april 2021 na een overgangsperiode 
van drie maanden:  

Gewijzigde grenswaarden

• De PFOA (perfluoroctaanzuur) en zouten van de perfluor- en polyfluoralkylverbindingen, evenals 
de PFOA-gerelateerde stoffen die in 2020 nog onder observatie waren, zijn nieuw opgenomen in de 
criteriacatalogi bijlagen 4 en 6 van de STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

- PFOA en zouten Som: 0.025 mg/kg
- PFOA geralateerde stoffen Som: 1.0 mg/kg
Nota: wijziging trad in werking op 9 september 2020.

• De grenswaarde voor Bisphenol-A (PC I-IV) in de criteriacatalogi Bijlage 4 en 6 van STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® wordt gereduceerd tot de volgende waarde:

- Bisphenol-A:  100 mg/kg (PC I-IV)

• Voor foliematerialen met geïncorporeerde calciumbicarbonaat/carbonaat of talk, die geen direct 
huidcontact hebben, is het pH-waardebereik 4,0-10,0.

• Er wordt een grenswaarde voor het totale gehalte aan zware metalen en het gehalte aan extraheerbare 
(zware) metalen in accessoires van glas (PC II-IV) ingevoerd van 0,1 %. Dit heeft gevolgen voor lood en 
cadmium. De nieuwe voetnoot 3 luidt als volgt: 
Voor accessoires van glas: 0.1 %

STANDARD 100 by OEKO-TEX® testcriteria: Nieuwe regelgeving in 2021 



2/3 

Over het geheel genomen leiden de strenge eisen voor residuen in textielmaterialen ook tot een lagere belasting 
van het milieu, de werknemers en de consumenten. In veel gevallen gaan de grenswaarden voor de STANDARD 
100 verder dan de nationale en internationale eisen. Daarom is de OEKO-TEX® strategie om als pionier op het 
gebied van consumentenbescherming proactief te zijn en niet te wachten op wetgeving. Hierdoor voldoet elk 
artikel of product dat gecertificeerd is met de STANDARD 100, LEATHER STANDARD en ECO PASSPORT by 
OEKO-TEX® ook aan de grenswaarden van bijlage XVII van de REACH-verordening. 

Gerecycleerde materialen
Vanaf dit jaar wordt een uniforme aanpak voor de integratie van gerecycleerde materialen in het kader van de 
STANDARD 100 van OEKO-TEX® geïntroduceerd. Deze uniforme aanpak vereist een minimale hoeveelheid 
gerecycleerd materiaal, verschillende testprogramma's afhankelijk van de herkomst van het materiaal en de 
definitie van de benodigde achtergrondinformatie. Een hangtag die wordt uitgegeven kan worden gebruikt om 
de consument te informeren over de recyclinginspanningen die in het product zijn gedaan. Gerecycleerde 
materialen zijn moeilijk te certificeren. Met hun vorige levensduur vormen deze materialen andere uitdagingen 
dan het gewone, nieuwe materiaal. Daarom worden deze materialen binnen de STANDARD 100 by OEKO-
TEX® anders behandeld en krijgen ze een speciale vermelding in het kader van het certificaat.

Zelfevaluatie
Door de COVID 19 gerelateerde reisbeperkingen zijn persoonlijke On-Site Bezoeken bijna onmogelijk. Om deze 
situatie tijdelijk te overbruggen is een zelfevaluatieproces geïmplementeerd. Self-Assessments zijn een tijdelijke 
oplossing voor onze klanten om een certificering te krijgen zonder de On-Site Visit te verwaarlozen. 
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Voor meer informatie over de nieuwe OEKO-TEX® testcriteria, contacteer het Centexbel OEKO-TEX® team
oeko@centexbel.be 
https://www.centexbel.be/en/certification/oeko-tex-certification

Na een overgangsperiode van drie maanden worden de nieuwe 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® testcriteria en grenswaarden 
op 1 april 2021 bindend voor alle certificeringen. 
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