
Milieu

Minder milieubelasting

Minder afval en schadelijke 

stoffen

Even doeltreffend als 

conventionele producten

Beloont verantwoordelijke 

bedrijven

Kijk uit naar het EU Ecolabel 
voor producten en diensten die 

beter zijn voor het milieu en 
beter voor u.

Dit is het label dat groene 
keuzes gemakkelijk maakt.
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AANVULLENDE INFORMATIE 

EU-beleid ondersteunt en erkent duurzame 
productie en consumptie. 

CONTACT

www.europeesecolabel.nl

smk@smk.nl

@SMK_Keurmerken

EU Ecolabel:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Beter voor het milieu,  

beter voor u

EEN LABEL WAAROP 
U KUNT VERTROUWEN
Zo’n 40 000 producten en diensten 
dragen het EU Ecolabel, van 
babykleertjes tot elektronische 
apparatuur. Het is een betrouwbaar label 
dat producten en diensten identificeert 
die het milieu minder belasten:

�� Gecontroleerd door onafhankelijke 
deskundigen

��  Strenge criteria voor meer dan dertig 
verschillende categorieën producten 
en diensten, die regelmatig worden 
geactualiseerd

��  De hele levenscyclus van een product 
wordt in aanmerking genomen, van 
productie tot recycling of verwijdering

��  Staat garant voor de gezondheid van 
consumenten en een verantwoorde 
productie

��  Geen concessie aan kwaliteit. Groen 
consumeren is eenvoudig!

65 % van de consumenten die bekend 
zijn met het EU Ecolabel vertrouwen er 
al op*.

Producten met een EU Ecolabel kunnen 
afkomstig zijn uit de hele wereld, zolang 
maar wordt aangetoond dat ze aan de 
criteria voldoen.

NAAR EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Het EU Ecolabel bevordert in Europa de 
overgang  naar een circulaire economie, 
waar materialen in een kringloop blijven: 
zo beginnen nieuwe producten waar oude 
eindigen. Dit stimuleert fabrikanten om 
goederen te produceren die:

��  bijdragen aan groene innovatie en 
duurzame industrieën;

�� minder afval en CO2 opleveren tijdens 
productie en gebruik;

�� slimmer gebruik maken van energie, 
water en grondstoffen;

�� langer meegaan en eenvoudiger te 
herstellen zijn; en

�� gemakkelijker kunnen worden 
gerecycled.

Een voorbeeld: voor sommige verf wordt 
nu olie uit algen gebruikt als koolstofarm 
alternatief voor traditionele olie op 
petroleumbasis.

Dankzij de transparante criteria van 
het label kunnen consumenten een 
verantwoorde keuze maken terwijl ze 
groene innovatie en werkgelegenheid 
steunen. 

ECO-WAARDEN IN ACTIE
Lees meer over het Pakket voor de circulaire 
economie van de Europese Commissie, een 
uitgewerkt plan om te komen tot een meer 

concurrerende, duurzame economie:  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Consumentenmarktonderzoek naar milieuclaims 
voor niet-voedingsproducten, Europese Commissie 
2014
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HOE GROEN KUNT U WINKELEN?
Het is gemakkelijker dan u denkt om de verantwoorde keuze te maken voor 

thuis, werk of vrije tijd. Hier worden enkele van de producten met het EU Ecolabel 
genoemd, om u te inspireren tot een duurzame manier van leven.

ELEKTRONISCHE APPARATUUR 
Producten moeten eenvoudig 
gerepareerd en geüpgraded 
kunnen worden zodat ze langer 
meegaan.

DOE-HET-ZELF  
houd de lucht binnenshuis schoon. 
Gebruik verf met minder dan de 
helft aan emissies van oplosmiddelen 
dan conventionele producten.

PAPIERPRODUCTEN 
Bijna de helft van de bomen 
die wereldwijd worden gekapt, 
eindigt als papier. Kies in plaats 
daarvan voor gerecyclede of 
duurzame bronnen.

VERZORGINGSPRODUCTEN 
Ieder jaar komt er 8 miljoen ton 
plastic in de oceanen. De criteria: 
verbied microplastic en beperk 
verpakkingsafval.

SCHOONMAKEN 
Wasmiddelen moeten werken bij 
30 °C, waardoor bij elke wasbeurt 
energie en geld wordt bespaard.

KLEDING EN TEXTIEL 
Schoenen moeten worden vervaardigd 
onder veilige en eerlijke 
omstandigheden — doe goed en 
zie er goed uit!

OP ZOEK NAAR EEN 
GROENE VAKANTIE? 

Ook hotels en campings kunnen 
het label voeren. Deze zijn net 
zo comfortabel als traditionele 

accommodaties, maar gebruiken 
minder energie en water en 

produceren minder afval, ook 
minder voedselafval.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

KLAAR OM TE GAAN 
WINKELEN?

De volledige productcatalogus 
vindt u hier: ec.europa.eu/ecat

MEUBELS 
Meubelstukken moeten doen 

waarvoor ze zijn 
gemaakt en lang meegaan. 

Aan het eind van hun levensduur 
moeten ze eenvoudig 

gerecycled kunnen worden. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

