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Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde 
Belg per jaar?

a) 265 kilo/jaar
b) 354 kilo/jaar

c) 358 kilo/jaar



Hoeveel kilogram restafval produceert 1 
werknemer in de tertiaire sector per jaar?

a) 78,5 kg/jaar
b) 102,6 kg/jaar
c) 151,8 kg/jaar



Hoeveel % van het totale Brusselse 
energieverbuik neemt de tertiaire sector voor 

zijn rekening?

a) 12%

b) 25%
c) 32%



Hoeveel elektriciteit gebruikt een spaarlamp 
minder dan een gloeilamp?

a) 30%
b) 50%
c) 80%



Vervanging 1 gloeilamp door 1 spaarlamp

geeft een besparing van

a) 30 euro
b) 50 euro
c) 60 euro



Vervanging van oude kranen, douchekop en
toilet => een daling van het waterverbruik met?

a) 30%

b) 35%

c) 40%



Wat ga ik jullie vertellen?

• Milieuverantwoord aankopen

– Wat en hoe?

– Hoe ga je te werk in je bedrijf?

• Preventie van afval door 
milieuverantwoord aan te kopen

– Voorkomen

– Hergebruiken

– Recycleren



Milieuverantwoord aankopen: wat en 
hoe?

• Regel 1: Koop niets aan
– Centraliseer aankopen en 
voorraadbeheer

• Regel 2: Koop het juiste product aan
– Behoefte-analyse

• Regel 3: Koop een milieuverantwoord 
product aan
– Marktverkenning

– Milieucriteria 



Milieuverantwoord aankopen: wat en 
hoe?

• Milieuverantwoord aankopen alleen is 
niet voldoende

– Gebruik en verbruik milieuverantwoord

– Let op de afvalfase

Bron: Mik, milieuinfopunt voor de KMO



Milieuverantwoord aankopen wat en 
hoe?

• Milieuverantwoord aankopen: ja 
maar,…

– Veranderen is altijd moeilijk

– Weinig motivatie bij het personeel

– Vooroordelen tegenover 
milieuverantwoorde producten

– Gebrek aan kennis over 
milieuverantwoorde producten

NEE



Hoe ga je te werk in je bedrijf?

• Motiveren 

– Aankoopbeleid: bespreek binnen de 
ondernemingsraad

– Zet bepaalde doelstelling voor op

– Zoveel mogelijk mensen van 
verschillende diensten bij betrekken

– Begin klein

– Communiceren



Hoe ga je te werk in je bedrijf?

• Vooroordelen: milieuverantwoorde 
producten zijn duurder

– Aankoop soms duurder

– Gebruiksfase vaak goedkoper

– Voorbeeld
• gemiddelde aankoopprijs gloeilamp: 0.99euro

• gemiddelde aankoopprijs spaarlamp: 3 euro

MAAR

• Spaarlamp gaat 6 keer langer mee en verbruikt 
80% minder energie

=> Besparing van 60 euro per jaar



Hoe ga je te werk in je bedrijf?

• Vooroordelen: milieuverantwoorde 
producten zijn van mindere kwaliteit

– Dat is niet zo
• Zoek goede voorbeelden van waar het product al 
gebruikt wordt

• Vraag testpakketten (vb. papier)

• Vaak ook beter voor de gezondheid



Hoe ga je te werk in je bedrijf?

• Wat is nu een milieuverantwoord 
product?

– Vaak niet zo eenvoudig, criteria zijn 
soms zeer technisch en moeilijk te 
achterhalen

=> Oplossing: Kies voor producten met 
een milieulabel



Diverse labels en symbolen





Hoe ga je te werk in je bedrijf?

• Waar vind ik informatie:

– www.labelinfo.be: wegwijs in het bos van 
de labels

– www.milieukoopwijzer.be: info over 
milieuverantwoorde producten, merken 
en leveranciers

– www.topten.be



Milieukoopwijzer
De milieuvriendelijkste aankopen



Wat?

• Een website voor milieuverantwoord aankopen: 
www.milieukoopwijzer.be

• Ontwikkeld door Bond Beter Leefmilieu

• Met de steun van de Vlaamse overheid

• Concrete, gestructureerde en praktische informatie

• Criteria, merken en leveranciers van 
milieuverantwoorde producten

• Tips voor verantwoord gebruik van producten



Bedrijven als consument



Waarover?



Wat?

• Criteria



Wat?

• Rangorde



Wat?

• Merken



Wat?
• Productinformatie



Wat?
• Leveranciers



Bedrijven als leverancier



Bedrijen als leverancier

• Producten aanmelden

• Vragenlijst invullen



Vermijden van afval door 
milieuverantwoord aan te kopen



Vermijden van afval door 
milieuverantwoord aan te kopen

• Ladder van Lansink

– Voorkomen

– Hergebruik

– Recycleren

– Verbranden

– Storten



Voorkomen van afval

• Papier

– Vermijd te veel printen (hand-outs, 
vergaderagenda,….)

– Dubbelzijdig printen

– Gebruik kladpapier om te printen

– Standaardformaat bij drukwerk



Voorkomen van afval

• Catering

– Duurzaam servies

– Onverpakte koekjes, melk, suiker

– Kraantjeswater

– Brooddoos

– Producten die lang meegaan vb textiel, 
zakken,…

– Kies voor grootverpakkingen



Voorkomen van afval

• Andere

– Producten die lang meegaan vb textiel, 
zakken,…

– Kies voor grootverpakkingen

– Kies voor geconcentreerde wasmiddelen

– Kies voor retourverpakkingen vb. 
paletten



Voorkomen van afval

• Verminder het gewicht van de 
verpakkingen die je zelf aanbiedt

• Ga na hoe je efficiënter kan 
verpakken



Hergebruik

• Gebruik retourflessen

• Retourverpakkingen vb. paletten

• Hervulbaar schrijfmateriaal

• Kies voor gereconditioneerde inktpatronen

• Computers voor bedrijf aan vervanging toe, 
misschien nog nuttig voor anderen, vb. via 
Close the Gap



Recyclage

• Koop producten uit gerecycleerd 
materiaal

– Papier ook voor drukwerk

– Ook kunststoffen

• Selectief inzamelen van afval

• Verbeter als bedrijf de 
recycleerbaarheid van de verpakking

– www.preventpack.be

– www.pack4recycling.be



Voorbeelden

• Center Parcs

– Alles geleverd zonder individuele 
verpakking of in herbruikbare verpakking

– Bestellingen voor de keuken in grote 
verpakkingen

– Schoonmaakproducten in hervulbare
flessen

– Geen individuele verpakkingen meer in 
restaurant



Voorbeelden

• KBC
– Papier

• Overschakeling op milieuverantwoord papier: 
ondertekenen van FSC convenant, 90% gerecycleerd 
en/of FSC papier

• Reductie van intern papierverbruik: reductie van 
papierverbruik met 5% per jaar

• 100% toiletpapier van gerecycleerd vezels

– Catering:
• Frisdranken worden als siroop geleverd en dan gemengd 
met koud water.

• Andere dranken zijn enkel beschikbaar in recycleerbare 
flessen.

• Voedsel wordt aangekocht in zo groot mogelijke 
hoeveelheden om zo veel mogelijk verpakking te 
vermijden.



Voorbeelden

• Colruyt
– Afval vermijden

• Dozen ter beschikking aan klanten
• Reductie verpakking: tussenschot in dozen wijnflessen 
afgeschaft

– Hergebruik
• Wijn van Colruyt in herbruikbare flessen
• Transport van groenten en fruit in plastic kratten ipv
kartonnen dozen

– Recycleren
• Voorsortering in de winkels van papier en karton, PMD en 
organisch afval = naar recyclagebedrijven of vergisting

– Verbranden
• Vandaag heeft Colruyt nog 26% restafval. De doelstelling 
is dit tegen 2016 te verminderen tot 20%.



Voorbeelden

• Lippens Paints

– Verfoverschotten bij de klant worden 
gerecupereerd

– De vaten en containers worden hergebruikt

– Financieel aspect
• besparing bij Lippens :op grondstoffen en aankoop van 
nieuwe containers en vaten.

• Besparing bij klanten:moeten een kleinere hoeveelheid 
gevaarlijk afval afvoeren. 



Wie kan mij helpen?

• Projecten en sessies met en in 
bedrijven: Ecolife www.ecolife.be

• Info en praktijkvoorbeelden: 
http://www.mvovlaanderen.be



Vragen?

Kathelijne De Ridder

Kathelijne.de.ridder@bblv.be

02/282 19 42


