
GENERIEKE TOOLKIT

➢ De site Infolabel      is de Belgische online databank voor duurzame labels. Dankzij deze site kunt u labels
beter begrijpen en evalueren;

➢ De GPP Toolkit     : is de databank voor duurzame overheidsopdrachten. Het geeft veel praktisch advies
dat  door  aankopers  kan  worden  gebruikt  om  bedrijven  te  ondersteunen  bij  hun  duurzaam
aankoopbeleid; 

➢ Pianoo     : Nederlandse website met een reeks nuttige tips en praktische hulpmiddelen om milieuvriendelijk
en sociaal verantwoord aan te kopen.

➢ De site Achats responsables     : deze site is ontworpen voor Waalse openbare aankopers. Het geeft veel
praktisch  advies  dat  door  aankopers  kan  worden  gebruikt  om  bedrijven  te  ondersteunen  bij  hun
duurzaam aankoopbeleid; 

Les labels     :   

➢ Blauwe     E  ngel   is een onafhankelijk en betrouwbaar Duits label dat hoge eisen stelt aan milieuvriendelijke
producten en diensten;

➢ Het label  Cosmos Organic garandeert een milieuvriendelijke productie en biologische teelt voor een
deel van de ingrediënten ;

➢ Labels en certificeringen van Ecocert bevorderen een productie met respect voor levende ecosystemen,
een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen en energie, sociaal verantwoorde toeleveringsketens en
een betere productkwaliteit en -veiligheid;

➢ Het label Ecogarantie is een Belgisch label voor ecologische producten. De producten zijn onderworpen
aan strenge  ecologische  eisen,  en  alle  natuurlijke  extracten  zijn  100%  afkomstig  uit  biologische
landbouw ; 

➢ Het EU Ecolabe  l   is een label voor producten en diensten die voldoen aan strenge milieu-eisen tijdens
hun volledige levenscyclus ;

➢ De labels FSC 100% - FSC Mix - FSC Recycl  ed   leggen een beginniveau van kwaliteit aan bosbeheer op;

➢ Het label GOTS is 's werelds toonaangevende textielverwerkingsnorm voor organische vezels en omvat
ecologische en sociale criteria ;

➢ Het label NF     Environnement   vindt u op kwaliteitsproducten met beperkte milieu-impact;

➢ Het label Nordic Swan streeft ernaar de milieueffecten van de productie en het verbruik van goederen
te verminderen;

➢ Het label  OEKO-TEX 100 is  een van de bekendste labels  voor textiel  dat  op schadelijke  stoffen is
getest ;

➢ De producten PEFC-gecertifieerd et PEFC-gerecycleerd bieden de garantie dat het bosbeheer continu
en duurzaam is.

https://www.labelinfo.be/nl
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://www.pefc.be/nl
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.nordic-ecolabel.org/
https://marque-nf.com/nf-environnement/
https://marque-nf.com/nf-environnement/
https://global-standard.org/
https://be.fsc.org/be-nl/het-fsc-keurmerk-de-garantie-voor-verantwoord-bosbeheer/de-fsc-logos
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en
https://ecogarantie.eu/nl/
https://www.ecocert.com/en/certification
https://www.cosmos-standard.org/
https://www.blauer-engel.de/en
https://www.blauer-engel.de/en
https://www.blauer-engel.de/en
https://developpementdurable.wallonie.be/achats-publics-responsables
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen

