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 Kyoto  
  begint in
  de keuken!

Voor de 
productie van 
koude is veel 
energie nodig.

Men schat dat koelkasten en diepvriezers verantwoordelijk zijn 
voor 20 à 25 % van het totale elektriciteitsverbruik van 
een huishouden. Hoewel het in een bedrijf maar een kleine hoe-
veelheid van het totale verbruik uitmaakt, is het toch de moeite 
om het verbruik van koelkasten en diepvriezers te bekijken.

Het verbruik van een koelkast of een diepvriezer hangt af van 
het type (afmeting, energieklasse) en de manier waarop 
die wordt gebruik. Als een apparaat te oud is geworden, 
zijn er twee mogelijkheden: recycleren of hergebruiken.



Welke zijn de verschillende modellen van koelkasten en diepvriezers?

AFMETING 
Om onnodig energieverbruik van het apparaat te vermijden, moet de capaciteit aange-
past zijn aan de noden. Een koelkast die niet voldoende is gevuld, verbruikt onnodig 
energie aangezien ze lucht moet koelen die iedere keer als men de koelkast opent on-
middellijk warmer wordt. 
Als de koelkast daarentegen volgestouwd is, dan wordt het apparaat overbelast en dan 
gebeurt de koeling minder goed.

ENERGIEKLASSE
De energieprestaties van 
huishoudtoestellen wor-
den op het etiket vermeld 
door middel van een dub-
bele code bestaande uit 
een letter en kleur. De 
code gaat van A++ (de 
beste) tot G (de slechtste) 
en van groen naar rood.

De index wordt voor ieder 
toestel berekend op ba-
sis van het verbruik en het 
aantal compartimenten, 
terwijl ook rekening wordt 
gehouden met het type 
toestel. Deze index wordt 
dus niet uitgedrukt in kWh.

De toestellen van de A+- of 
A++-klasse zijn wat duur-
der, maar veel economi-
scher in gebruik. Ze verbrui-
ken immers gemiddeld 40 
à 60 % minder energie dan 
een toestel met een D-label.

Een A+-toestel verbruikt 
gemiddeld 20 % minder 
elektriciteit dan een A-
toestel en een A++-toestel 
verbruikt gemiddeld 20 % 
minder dan een A+-toestel!

Bovendien zijn die toestel-
len meestal beter gemaakt, 
zijn ze minder luidruchtig en 
gaan ze langer mee.

Het Europese ecolabel ga-
randeert ook dat de huis-
houdtoestellen van hoge 
kwaliteit zijn en minder im-
pact hebben op het milieu. 
De criteria voor het bekomen 
van het Europese label heb-
ben als doel de beperking 
van de risico’s en de schade 
voor het milieu als gevolg 
van het energieverbruik, het 
gebruik van stoffen die de 
ozonlaag aantasten en het 
gebruik van stoffen die lei-
den tot klimaatverandering.

Hoe zich ontdoen van elektrische en elektronische 
apparaten?

Als een toestel nog werkt en niet 
te veel energie verslindt, is het al-
tijd mogelijk om het een tweede 
leven te geven via kringloopwin-
kels (de adressen van de kring-
loopwinkels kunt u vinden op de 
site: www.kringloop.net/common/
zoeken.asp).
Als dat niet het geval is, dan is de 
verkoper van het nieuwe materi-
aal wettelijk verplicht om uw oud 
huishoudtoestel terug te nemen. 
Daarom moet u een Recupel-bij-
drage betalen bij de aankoop van 
een toestel.
Veel afgedankte koelkasten bevat-
ten nog freongas (of CFK’s) in het 
isolatieschuim van de wand en/of 
in de koelvloeistof. Dit gas is niet 

schadelijk voor de mens maar 
leidt wel tot de vernietiging van de 
ozonlaag.
De schadelijke gassen moeten 
uit de koelkasten en diepvriezers 
worden verwijderd.
De olie en het gas worden uit 
de compressor gehaald, de 
koelvloeistof wordt van de olie 
gescheiden. Om het freongas 
uit het isolatieschuim te halen 
wordt het schuim fijngemalen in 
een luchtdichte omgeving en tot 
poeder herleid. Het CFK-gas dat 
ontsnapt, kan dan worden opge-
vangen. Na de vermaling worden 
de gerecupereerde materialen af-
zonderlijk verwerkt om een opti-
maal rendement te bekomen.

De VZW Recupel werd opge-
richt door de invoerders en 
producenten van elektrische 
en elektronische apparaten op 
basis van akkoorden met de 
gewestelijke overheden. Haar 
opdracht bestaat erin de inza-
meling, sortering, verwerking 
en recyclage van Afgedankte 
Elektrische en Elektronische 
Apparaten (AEEA) in België te 
organiseren. Het systeem trad 
in werking op 1 juli 2001.

Verkopers van grote elektrische 
toestellen nemen steeds vaker 
het oude toestel terug bij de 
aankoop van een nieuw toestel. 



Uitdagingen op het gebied van 
milieu en op vakbondsvlak
In bedrijven wordt nog vaak gebruik gemaakt van 
apparaten die niet goed werken, of zelfs bescha-
digd zijn, waardoor ze veel elektriciteit verbrui-
ken. Aangezien energie momenteel vooral wordt 
gewonnen uit fossiele of nucleaire brandstoffen, 
veroorzaakt ze verschillende vormen van vervui-
ling die invloed hebben op de menselijke gezond-
heid (dus ook op de werknemers en hun gezinnen) 
en op het milieu.

De vervanging van koelkasten en diepvriezers kan 
dus soms een positief effect hebben op het milieu en 
vaak ook het comfort van de werknemers verhogen. 

Dit gezegd zijnde, is het goed om te onthouden dat 
de vervanging van een koelkast redelijk wat afval 
veroorzaakt. De vervanging zal dus niet automa-
tisch een gunstige invloed hebben op het milieu.

Net als bij iedere aankoop spelen bij de aankoop 
van een nieuw toestel ook ethische overwegingen 
een rol: er moet rekening worden gehouden met 
de arbeidsomstandigheden van de werknemers 
die betrokken zijn bij het volledige proces van 
productie tot recyclage.

Wetgevende elementen
Alle huishoudtoestellen gaande van de wasmachine tot de 
diepvriezer en van de airco tot de vaatwas, moeten wor-
den opgehaald en gerecycleerd als ze kapot zijn. Naast het 
metaal dat teruggaat naar de staalfabriek, bevatten deze 
toestellen vaak schadelijke onderdelen en producten.

Het systeem van de inzameling en de verwerking van Af-
gedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) 
bestaat in België sinds 1 juli 2001. Dat is het gevolg van 
een wettelijke verplichting, namelijk de «terugname-
plicht». De Europese Richtlijn definieert 10 categorieën 
van AEEA die onderworpen zijn aan de terugnameplicht:

1. Grote huishoudelijke apparaten  
2. Kleine huishoudelijke apparaten 
3. IT- en telecommunicatieapparatuur 
4. Consumentenapparatuur 
5. Verlichtingsapparatuur 
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitge-

zonderd grote, niet-verplaatsbare industriële in-
stallaties) 

7. Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspan-
ning 

8. Medische hulpmiddelen (met uitzondering van 
alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten) 

9. Meet- en controle-instrumenten 
10. Automaten 

De producenten en invoerders van elektrische en elektro-
nische toestellen zijn meestal actief in de drie gewesten en 
daarom werd op nationaal vlak overal hetzelfde terugna-
mesysteem ingevoerd. Om de uitvoering van een dergelijk 
terugnamesysteem voor afgedankte elektrische en elektro-
nische apparaten mogelijk te maken, werd er per gewest 
een akkoord gesloten tussen de overheid en de industrie. 
Deze akkoorden worden “milieubeleidsovereenkomsten” 
genoemd en hebben betrekking op de terugname van af-
gedankte elektrische en elektronische apparaten.

Bevoegde paritaire organen
• het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 

(CPBW), want dit orgaan beschikt over de meeste be-
voegdheden op het vlak van gezondheid en milieu;

• de Ondernemingsraad (OR) met betrekking tot de financi-
ele impact (aankopen, besparingen);

• de vakbondsafvaardiging (VA) in geval van conflicten (ver-
werping op het niveau van het CPBW en de OR) of voor 
onderhandelingen over ecologische alternatieven;

• combineren van de bevoegdheden van de drie overlegor-
ganen (syndicale driehoek)

De Actoren
DE INTERNE ACTOREN :

• de directie van de onderneming

• de interne/externe preventieadviseur 

EXTERNE ACTOREN EN HULPMIDDELEN

• Net Brussel

• gemeentelijke overheden

• afvalophaaldiensten

• kringloopwinkels
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Voor meer informatie:

De site van Recupel : www.recupel.be 

De site van de Vlaamse kringloopcentra : www.kringloop.net/common/kvk.asp 

BRISE wordt gesteund door Leefmilieu Brussel

Contact : info@brise-milieu.be
 www.brise-milieu.be 

De ideale temperatuur van een koelkast voor de bewaring van de meeste voedings-
middelen ligt tussen 4 en 6 °C en die van diepvriezer tussen -28 °C en -32 °C voor het 
diepvriezen en tussen -18 °C et -20 °C voor de bewaring van diepgevroren producten.
Een lagere temperatuur is niet nodig en zorgt voor een hoog energieverbruik. Als uw 
koelkast en/of diepvriezer geen temperatuur aangeeft, zorg dan voor een koelkastther-
mometer.

Een koelkast en een diepvriezer gaan langer mee en verbruiken minder energie als ze re-
gelmatig worden ontdooid: een ijslaag van 1 cm verhoogt het energieverbruik met 50 %. 
Een dunne ijslaag daarentegen (van 2 à 3 mm) vermindert het energieverbruik met 5 %. 
De kristallen die worden geproduceerd bij het begin van de ijsvorming zijn groot en heb-
ben een groot uitwisselingsoppervlak, wat het rendement van de verdamper verhoogt. 
Wanneer de ijslaag dikker wordt, krijgt men het omgekeerde effect.

Om het ontdooiingsproces te versnellen, is het mogelijk om een pan gevuld met warm 
water in de diepvriezer te zetten. Na de ontdooiing moet de diepvriezer zo goed mogelijk 
worden afgedroogd om te vermijden dat er te snel ijsvorming optreedt.

Tips en trucs

(Individuele en/of collectieve) acties

Tot +5°C
kunnen salmo-
nellabacteriën 
zich niet verme-
nigvuldigen.

Tot +3°C
verdwijnen de 
risico’s verbon-
den aan ziek-
teverwekkende 
bacteriën. 

Tot -10°C
is bacteriële 
groei niet  
mogelijk.

Tot -18°C
is microbiële 
groei niet  
mogelijk.

Deze fiche werd opgesteld door de «Kyoto-groep» in het kader van het Brussels intersyndicaal netwerk voor sensi-
bilisering rond milieu (BRISE), een samenwerkingsverband van het ABVV, het ACV en de ACLVB – november 2009.

1. Een inventaris opmaken
• Hoeveel koelkasten/diepvriezers worden er mo-

menteel gebruikt?
• Over welke types apparaten gaat het en hoeveel 

verbruiken ze?

2. Documentatiemateriaal verzamelen

3. De werknemers en de directie bewust maken 
van het hoge energieverbruik van oude toestellen en 
hen informeren over de voordelen verbonden aan het 
kopen van zuinige toestellen.
• Een aankoopcentrale oprichten voor de werknemers
• Gegroepeerde aankopen en eventuele terugna-

me door de leverancier

• Inzameling, definiëren van en rekening houden met 
de verschillende ketens per sector, veilige opslag

4. Handelen binnen de overlegorganen
Acties binnen het CPBW:
• Inventaris/opstellen van fiches
• Bijhouden van een register waarin de hoeveel-

heid, de datum van ophaling, de ophaler en de 
bestemming worden genoteerd

• Beschrijving van de verwerkingsmethode van het afval

5. Een beroep doen op de essentiële actoren 
De preventieadviseurs van de interne en externe dien-
sten voor preventie en bescherming op het werk.


