
PRAKTISCHE FICHE: DUURZAME kantoormeubels AANKOPEN

Deze fi�che geeft u prakt�sch adv�es voor de volgende productcategor�eën: 
• Bureautafiels 
• Opberglades
• Kasten en andere opbergmeubels
• Bureaustoelen
• Tu�nmeub�la�r

In 4 t�ps: 
• Repareer en renoveer uw bestaande meubilair
• Koop meubels met de labels NF Environnement of Blauwe Engel

      Koop voor houten meubels FSC- of PEFC-producten met een milieulabel
• Koop meubels van gerecycleerde materialen
• Denk aan het einde van de levensduur van uw meubels

We leggen h�eronder �n deta�l u�t waarom!

Deze fiche wil een antwoord geven op de vraag: hoe kan u ertoe bijdragen dat de aankoop van kantoormeubilair in
uw bedrijf duurzamer wordt? 

A) Een aantal praktische raadgevingen voor duurzamere aankopen   

1. Repareer en renoveer uw bestaande meub�la�r  

De meest ecologische oplossing is het hergebruik van uw bestaande kantoormeubilair. 

U kan hiervoor contact opnemen met bedrijven die als hoofdactiviteit oude meubels opknappen (verkoop van nieuwe
meubels gemaakt uit gerecupereerde onderdelen, transformatie en recycling van uw eigen meubels).  

Dit is het geval met het Belgische bedrijf NNOF. 

Wat zijn de voordelen van dit soort meubilair? 

• Ze zijn moeilijk te onderscheiden van nieuw meubilair.

• Ze ondersteunen de lokale economie.

• Ze zijn beter voor het milieu.

• Ze zijn verkrijgbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

2. Tweedehandsmeubels aankopen  

De tweede beste ecologische optie is de aankoop van tweedehands meubilair.

Dit is bijvoorbeeld de aanpak die Leefmilieu Brussel heeft gekozen voor het cafetaria. 

➔ Deze stijl is niet echt geschikt voor elk type bedrijf, maar kan wel een goed alternatief zijn.

➔ Bovendien is dit soort meubilair aan te bevelen voor bepaalde delen van uw gebouw, zoals de cafetaria of
uw vergaderzaal voor intern gebruik.

https://nnof.be/


Wat zijn de voordelen?

• goedkoop alternatief 

• beter voor het milieu

• creëert een aangename en vriendelijke werksfeer 

Op de site Relieve Furniture kan u tweedehands meubels vinden. Deze Brusselse starter werkt samen met bedrijven
om meubilair in te zamelen dat niet meer gebruikt wordt. Het bedrijf verdeelt deze meubels opnieuw onder haar
netwerk van verenigingen, scholen, starters en "groene" bedrijven.

Met  IMPACT Furniture kunt u ook tweedehands meubels kopen. Het is een dienst van Oxfam België die meubels
recycleert en verkoopt aan bedrijven.

3. N�euwe meubels aankopen  

3.1. meubels met m�l�eulabel

De derde mogelijkheid is de aankoop van meubels met het label NF Environnement of Blauwe Engel.

Deze labels houden rekening met de gezondheid van de gebruiker en vereisen materialen met milieulabel. 

Voor producten van hout is de meest duurzame optie de aankoop van materiaal met FSC- of PEFC-label.

3.2. meubels gemaakt met gerecycleerd mater�aal

➔ W�st u dat ieder jaar 42 miljoen kantoorartikelen weggegooid of verbrand worden in Europa? 

Ten tweede is het belangrijk ervoor te zorgen dat de meubels een duurzame samenstelling hebben. Het is een goede
keuze meubels uit gerecycled materiaal te kopen.

Met de labels FSC recycled of PEFC gerecycleerd kan u meubels kopen die van gerecycleerd hout zijn gemaakt.

Wees echter voorzichtig met de recyclingclaim. 

Het is vaak moeilijk te verifiëren of de beweringen over het percentage gerecycleerd materiaal overeenstemmen met
de werkelijkheid.

➔ U moet dus goed bekijken waarop deze beweringen steunen. 

Zoals hierboven vermeld, biedt het Belgische bedrijf NNOF ook nieuw meubilair aan dat is gemaakt van hergebruikte
of  gerecycleerde meubels  en  materialen  (verkoop  van  nieuw meubilair  uit  oud  meubilair  afkomstig  van  andere
bedrijveen of organisaties). 

Ook andere Belgische bedrijven zijn actief in deze sector. 

https://nnof.be/
https://oxfambelgie.be/impact-furniture?_gl=1*1am4an7*_ga*Mjc3NDg4OTExLjE2NzcwNzAyMzg.*_ga_6NPWQKD979*MTY3NzA3MDIzOC4xLjEuMTY3NzA3MDI0MS41Ny4wLjA.*_ga_E8C8RSL6EP*MTY3NzA3MDIzNy4xLjEuMTY3NzA3MDI0MS4wLjAuMA..
https://relievefurniture.com/nl-be


Dat is het geval met het Belgische bedrijf  OKA, dat een tweede leven geeft aan uw kantoormeubels. Het biedt ook
een verhuur-  en  leasingdienst  voor  meubilair.  En het  goede daarvan is  dat  ook die  huurmeubels  hergebruikt  of
gerenoveerd zijn.

Het  Belgische bedrijf  REGGLO biedt  nieuwe ecologisch verantwoorde meubelen aan,  gemaakt  van hergebruikte
platen (gered van verbranding).

Het Franse bedrijf Ecosiège (handelsmerk van Ergosanté) recupereert bureaustoelen die niet meer gebruikt worden.
De stoelen worden getransformeerd tot recycleerbare grondstoffen, of worden  geupcycled. De herconditionering
wordt uitgevoerd door het maatwerktbedrijf, waar meer dan 80% van de medewerkers een beperking hebben. 

Het Nederlandse bedrijf  Workbrands is een leverancier van duurzame en circulaire meubels. Het bedrijf renoveert
meubels door ze technisch te vernieuwen met oog voor de esthetiek. 

3.3. Flex�bele en gemakkel�jk te recycleren ofi te repareren meubels

Ten slotte gaat duurzaamheid ook over het gebruik van het product en de verwerking aan het einde van zijn
levensduur. 

Overweeg daarom de  aanschaf  van  meubilair  dat  u  gemakkelijk  kan  repareren  en  met  onderdelen  die  u
gemakkelijk van elkaar kan scheiden (bv. het werkblad van de tafelpoten). 

Overweeg ook om modulaire meubels te kopen, die u gemakkelijk kan herschikken, demonteren en hermonteren.

Dit  geeft u flexibiliteit  bij  de indeling van uw kantoren en stelt  u in staat de werkruimte aan te passen aan uw
behoeften  (meer  personeel,  minder  personeel,  behoefte  aan  meer  of  minder  interactie  tussen  de  verschillende
kantoren, enz.) 

Met dit soort producten kan u namelijk gemakkelijk reorganiseren, een nieuw interieur creëren of bepaalde elementen
naar een andere ruimte verplaatsen. 

https://www.workbrands.com/nl/
https://www.ecosiege.fr/content/4-qui-sommes-nous
https://www.regglo.be/nl/regglo
https://www.oka.be/nl/diensten/overname-van-kantoormeubelen


3.4. Sche�dbare meubels  repareerbaar en recycleerbaar→
Als de onderdelen van elkaar kunnen worden gescheiden, kunnen meubels gemakkelijker worden gerepareerd en/of
opgeknapt. Wanneer dit niet meer mogelijk is, aan het einde van de levensduur, zal de recycling gemakkelijker zijn bij
demonteerbare meubels.

Vermijd daarom zoveel mogelijk meubels met verlijmde/multiplex elementen en kies voor geschroefde meubels met
elementen die gemakkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden. 

Dit  geeft  u  de  mogelijkheid  uw meubels  aan  het  einde  van  hun  levensduur  te  repareren  (en  zo  uw kosten  en
afvalhoeveelheden te verminderen). 

Dezelfde redenering geldt voor recycling. 

Dankzij deze elementen kan uw organisatie de kosten voor de aankoop van nieuw meubilair drukken.

Zoals vermeld ontwikkelen sommige bedrijven, zoals NNOF, bouw- en renovatieprojecten volgens de principes van
de duurzaamheid:  zo weinig mogelijk  afval,  een zo efficiënt  mogelijk  gebruik van de ruimte en zo veel mogelijk
hergebruik. Voor meer informatie verwijzen we u naar hun website.

B�jkomende prakt�sche t�p: denk aan de ergonom�e van het meub�la�r

Koop robuust en ergonomisch materiaal voor optimaal welzijn op het werk.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het document van de Europese Commissie over de
EU-criteria voor groene overheidsopdrachten voor meubilair, met name naar de lijst van relevante milieunormen
voor geschiktheid voor gebruik (zie met name blz. 37 van het document). 

B) Milieulabels   

Milieulabels kunnen goede hulpmiddelen zijn om verantwoorde keuzes te maken als u duurzaam aankoopt. 

Niet alle milieulabels hebben echter dezelfde criteria. 

Milieulabels bieden de garantie van controle door een onafhankelijke derde partij. 

Ook kunnen ze dienen als bewijs dat de producten aan bepaalde sociale, ecologische en kwaliteitscriteria voldoen. 

Voor kantoormeubels zijn de meest relevante labels:

• NF Environnement
• Blauwe Engel
• FSC en PEFC

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/ENV-2017-00602-02-00-NL-TRA-00.pdf
https://nnof.be/


B.1. Het label NF Env�ronnement 

Momenteel is het meest voorkomende label in deze productcategorie het label NF Environnement. 

Dit label omvat o.a. de volgende criteria:

• Einde van de levensduur - eenvoudige demontage van het product (voor reparatie en/of recycling).

• Gezondheid van de gebruiker (beperking van vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde…).

• Gebruik van materialen met een milieulabel: bijvoorbeeld gebruik van hout met FSC- of PEFC-label en textiel
met Oekotex-label.

➔ Via deze li  nk   vindt u de lijst van producten met het label NF Environnement Ameublement.

B.2. Het Blauwe Engel-label

Het Blauwe Engel-label omvat onder meer de volgende criteria:

• Verplichting om reserveonderdelen te leveren voor een periode van minimaal 5 jaar.

• Gezondheid van de gebruiker (beperking van VOS-emissies, formaldehyde...) en verbod op het gebruik van
bepaalde gevaarlijke producten).

• Gebruik  van  materialen  met  een  milieulabel:  bijvoorbeeld  hout  met  FSC-  of  PEFC-label  en  textiel  met
Oekotex-label.

=> Via deze li  nk   vindt u een assortiment milieuvriendelijke gestoffeerde meubels (bijv. bureaustoelen) met het Blauwe
Engel-label.

=> U kan ook deze link volgen voor emissiearme meubels en lattenbodems uit hout of op hout gebaseerde materialen.

B.3. De labels FSC en PEFC 

FSC heeft 3 labels: 

• FSC 100%:  geeft aan dat al  het hout in het product in kwestie afkomstig is uit  100% FSC-
gecertificeerde bossen.

• FSC mix: geeft aan dat al het hout in het product voor ten minste 70% uit verantwoorde vezels
bestaat (hout uit FSC-gecertificeerde bossen en/of post-consumer gerecycled materiaal). De
resterende 30% is afkomstig van niet-gecertificeerd hout dat wel wordt gecontroleerd. Het is
dus een mengsel van vezels van verschillende oorsprong.

https://www.blauer-engel.de/en/productworld/furniture-and-slatted-frames-made-of-wood-and-wood-based-materials-until-12-2023/office-furniture?mfilter%5B0%5D%5Btype%5D=producttypes&mfilter%5B0%5D%5Bvalue%5D=554&url=https%3A%2F%2Fwww.blauer-engel.de%2Fen%2Fproductworld%2Ffurniture-and-slatted-frames-made-of-wood-and-wood-based-materials-until-12-2023%2Foffice-furniture
https://www.blauer-engel.de/en/productworld/upholstered-furniture
https://www.blauer-engel.de/en/productworld/upholstered-furniture
https://certification-ameublement.fcba.fr/nf-environnement-ameublement/produits-certifies#certification
https://certification-ameublement.fcba.fr/nf-environnement-ameublement/produits-certifies#certification


• FSC recycled  : geeft aan dat het volledige houtgedeelte van het product gemaakt is van 100%
gerecycleerd materiaal (met een minimum van 85% post-consumer gerecycleerd materiaal).

Voor PEFC bestaan 2 labels :

• PEFC-Gecertificeerd  :  garandeert  dat  het  product  voor  ten  minste  70%  uit  PEFC-
gecertificeerde  grondstoffen  bestaat  (uit  een  PEFC-gecertificeerd  bos  of  uit
gerecycleerd materiaal). Het percentage gerecycleerd materiaal moet minder dan 99%
bedragen.

• PEFC-Gerecycleerd  :  garandeert  dat  het  product  voor  100%  uit  gerecycleerde
grondstoffen bestaat.

C) Context en problematiek   

➔ W�st u dat, buiten de uren telewerk, een werknemer gemiddeld 1500 uur per jaar op kantoor doorbrengt?
➔ De vaststellingen:

➔ In Europa worden jaarlijks 42 miljoen stuks kantoormeubilair gestort.
➔  In Brussel wordt jaarlijks 55 ton houtafval geproduceerd, waarvan 75% wordt verbrand.

Een gezonde werkomgeving en optimaal comfort (comfortabel en ergonomisch kantoormeubilair) zijn van essentieel
belang voor een zo groot mogelijk welzijn op het werk.

Duurzaamheid is ook een belangrijk criterium om rekening mee te houden bij de aankoop van meubilair.

Meubilair kan door zijn grote oppervlakte en lange levensduur een belangrijke bron van gevaarlijke stoffen zijn.

Zo kunnen bijvoorbeeld sommige gestoffeerde meubels (b.v. bureaustoelen of akoestische scheidingswanden) een
belangrijke  bron  van  verontreinigende  stoffen  in  het  binnenmilieu  vormen.  Deze  verontreinigende  stoffen  -  die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid - zijn meestal afkomstig van lijm, vulmaterialen,
stoffen bekleding of leer. 

➔ Door te kiezen voor duurzaam meubilair kan u dus de impact op de gezondheid en het milieu beperken,
bijvoorbeeld  door  te  zoeken  naar  energie-efficiënte  technologieën,  grondstofbesparende  materialen  en
emissiearme kantooruitrusting.

Milieuvriendelijke producten en milieubescherming op kantoor betekenen niet automatisch hogere kosten. In sommige
gevallen kan milieuvriendelijk inkopen u zelfs helpen kosten te drukken over de hele levenscyclus van het product.



D) Nuttige informatiebronnen  

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

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

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

➢ De producten PEFC-  gecertifieerd   e  n   PEFC  -  ge  recyc  lee  r  d   bieden de garantie dat het bosbeheer continu en
duurzaam is ;

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

➢ De GPP Toolkit voor criteria rond ergonomie.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/ENV-2017-00602-02-00-FR-TRA-00.pdf
https://www.labelinfo.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://www.pefc.be/nl
https://be.fsc.org/be-nl/het-fsc-keurmerk-de-garantie-voor-verantwoord-bosbeheer/de-fsc-logos
https://www.blauer-engel.de/en
https://marque-nf.com/nf-environnement/
https://marque-nf.com/nf-environnement/

