
29StoreCheck Magazine - maart 2010

analyse

Er circuleren almaar 
meer keurmerken die 
producten positione-
ren als milieuvriende-
lijk, fair, ecologisch 
of duurzaam. Welke 
zijn in omloop in 
Belgische supermark-
ten? Wie zit er achter 
en waar staan ze pre-
cies voor? 

Logo Label Engagement / garantie Website
Algemeen

Belgisch so-
ciaal label

Bevestigt dat het product vervaardigd werd 
met respect voor de rechten van de werkne-
mers over heel de productketen. 

www.social-label.be

Cradle to 
Cradle (C2C)

Bevestigt dat het product voldoet aan de hoge 
kwaliteits- en milieueisen van het Cradle to 
Cradle-certificaat. C2C onderscheidt vier ni-
veaus: Basic, Silver, Gold en Platinum.

www.mbdc.com

Der Blaue 
Engel

Het ecolabel van de Duitse regering, toe-
gekend aan ongeveer 4000 producten en 
diensten die aan strikte milieucriteria beant-
woorden.

www.blauer-engel.de

Ecogarantie

Verzekert dat het product beantwoordt aan 
de meest strikte eisen op het gebied van 
natuurlijke en biologische ingrediënten. Er 
zijn standaarden ontwikkeld voor cosmetica, 
verzorgingsproducten, was- en schoonmaak-
middelen en zeezout. Binnenkort worden 
de lastenboeken voor deze productgroepen 
ondergebracht bij Biogarantie en wordt het 
Ecogarantie-label geschrapt.

www.ecogarantie.be

Europees 
ecolabel

Garandeert dat het product als ecologisch 
beschouwd mag worden, of met andere woor-
den de minste impact heeft op het milieu en 
gezondheid.

www.ecolabel.be

Fairtrade 
Max 
Havelaar

Het product voldoet aan de internationale 
criteria voor eerlijke handel: de boeren in het 
Zuiden krijgen een rechtvaardige prijs voor 
hun oogst, de landarbeiders werken in cor-
recte sociale omstandigheden en de produc-
tiemethoden zijn milieuvriendelijk.

www.maxhavelaar.be

Milieukeur
Nederlands milieulabel. De criteria voor non-
food houden rekening met de effecten over de 
hele levenscyclus. 

www.milieukeur.nl

Nordic Swan
Milieulabel van de Scandinavische landen. 
Houdt rekening met de milieu-effecten tijdens 
de volledige levensloop van het product.

www.svanen.nu

Soil 
Association

Brits biolabel. Komt in non-food o.a. voor op 
textiel en cosmetica.

www.soilassociation.org

Duurzaamheidslabels 
op niet-voeding

• We beperken ons in dit arti-
kel tot labels op non-food-
producten. Voor de labels 
op voedingswaren verwij-
zen we naar ons februari-
nummer.

• We beperken ons tot labels 
die iets zeggen over het pro-
duct, de productiemethode 
of de producent. Labels die 
informatie geven over de 
verpakking (bv. recycleer-
baar, gerecycleerd, com-
posteerbaar…) komen in 
een later nummer aan bod.

• We vermelden alleen labels 
die gebruikt worden door 
meerdere fabrikanten of dis-
tributeurs.

• We vermelden zowel labels 
waarvan de certificatie en 
controle wettelijk geregeld 
is als labels waarvan de cer-
tificatie- en controlecriteria 
worden vastgelegd door de 
labelorganisatie zelf.

• Voor bijkomende informatie 
verwijzen we naar de web-
sites van de labelorganisa-
ties (zie tabel) en naar de da-
tabanken op www.labelinfo.be 
en www.greenbazar.be.

Over deze tabel

StoreCheck Magazine bracht in februari 2010 een overzicht 
van labels op voedingswaren. In dit nummer verkennen we 31 
consumentenlabels in de non-foodcategorie.

Samenstelling: Frederika Hostens, met dank aan Velt vzw en www.labelinfo.be
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Bloemen en planten

Biogarantie-
bloemen

Bevestigt dat het lastenboek van Biogarantie wordt gevolgd. De 
Europese normen in verband met biologische productie worden geres-
pecteerd en gecontroleerd door Integra/Blik of Certisys.

www.biogarantie.be

Fair Flowers Fair 
Plants (FFP)

Verzekert dat de bloemen en planten zijn gekweekt op een wijze die het 
milieu minimaal belast en die goede sociale omstandigheden op het be-
drijf garandeert.

www.fairflowersfairplants.com

Flower Label 
Program (FLP)

Bevestigt dat de productie in overeenstemming is met bepaalde normen 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). FLP stelt bovendien nor-
men voor het gebruik van pesticiden en chemische stoffen, en verplicht 
de bedrijven om maatregelen te nemen om het milieu te beschermen.   

www.fairflowers.de

Bouwmaterialen

Natureplus
Wordt toegekend aan bouwmaterialen die aan drie essentiële criteria 
beantwoorden: de gebruiksgeschikheid, de veiligheid voor de menselijke 
gezondheid en de veiligheid voor het milieu.

www.natureplus.org

Cosmetica

BDIH/IONC

Duits keurmerk. Houdt rekening met de milieuvriendelijkheid van het 
product en de productieprocessen, de afbreekbaarheid van de grondstof-
fen op milieuvriendelijke manier en de recycleerbaarheid van de verpak-
kingen. De ingrediënten zijn diervriendelijk geproduceerd.

www.ionc.info

Cosmebio
Geeft aan dat het product voor 95% uit natuurlijke ingrediënten bestaat 
én voor minimaal 10% ingrediënten bevat afkomstig van biologische 
landbouw. 

www.cosmebio.org

(nog niet 
beschikbaar)

Cosmos Standard

Standaard voor natuurlijke en biologische cosmetica die ontwikkeld 
wordt door de European Cosmetics Standards Working Group. Leden van 
deze werkgroep zijn ICEA (IT), BDIH (DE), Ecogarantie/BioForum (BE), 
Cosmebio (FR), Ecocert (FR) en Soil Association (UK). De definitieve ver-
sie van de standaard wordt binnenkort bekendgemaakt. Certificatie en 
controle worden mogelijk na de officiële oprichting van de internationale 
organisatie.

www.cosmos-standard.org

Humane Cosmetics 
Standard (HCS)

De ingrediënten en grondstoffen van producten die dit label dragen, zijn 
niet getest op dieren. Komt ook voor op schoonmaakmiddelen.

www.gocrueltyfree.org

NaTrue
Verzekert dat het product uitsluitend natuurlijke en natuurverwante 
ingrediënten bevat. Door middel van een sterrensysteem kent NaTru een 
gradatie toe voor de mate  van biologische ingrediënten in het product.

www.natrue.org

Elektro

Energy Star
Amerikaans label dat eisen stelt met betrekking tot het energieverbruik 
van apparaten, onder meer in de stand-bystand.

www.energystar.gov

Electronic Product 
Environmental 
Assessment Tool 
(EPEAT)

Evalueert 51 milieucriteria. 23 criteria zijn verplicht, de andere 28 zijn 
optioneel. Afhankelijk van het aantal behaalde criteria, bekomt het pro-
duct EPEAT BRONZE, EPEAT SILVER of EPEAT GOLD. 

www.epeat.net

Europees energie-
efficiëntielabel

Vermeldt het energieverbruik van elektrische huishoudapparatuur. Aan 
de hand van letters (met A het meest efficiënt en G het minst efficiënt) 
en kleuren (donkergroen tot rood) worden de apparaten in efficiëntie-
klassen ingedeeld.

http://ec.europa.eu/
climateaction/

TCO

Stelt eisen met betrekking tot ergonomie, de emissies van elektromag-
netische stralen, de efficiëntie op het vlak van energieverbruik en de 
uitstoot van vervuilende stoffen. 

www.tcodevelopment.com
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Hout en papier

Forest Stewardship Council 
(FSC)

Duidt aan dat het gelabelde product vervaardigd is van 
hout(producten) uit een duurzaam beheerd bos.

www.fsc.be

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification Schemes 
(PEFC)

Garandeert dat het hout of het papier zijn herkomst heeft in 
duurzaam beheerde bossen.

www.pefcbelgium.be

Textiel

Biogarantie - textiel

Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk percentage 
biologische geteelde grondstoffen (ten minste 70%). De ver-
werking gebeurt volgens de meest milieuvriendelijke technie-
ken en in omstandigheden die aan minimale sociale normen 
voldoen.

www.biogarantie.be

EKO Sustainable Textile
Garandeert dat de vezels van het gelabelde textielproduct 
van natuurlijke oorsprong zijn en op een biologische wijze 
geteeld.

www.controlunion.be

Fair Wear Foundation

Kledingbedrijven die deze gedragscode ondertekenen, ver-
binden zich ertoe de arbeidsomstandigheden in hun fabrie-
ken te laten inspecteren. Ze voeren verbeteringen door en 
werken naar de arbeidsnormen van de ILO (zie hoger) toe. 

www.fairwear.nl

Global Organic Textile 
Standard (GOTS)

Deze standaard is ontwikkeld om biokatoen en andere biolo-
gisch geteelde vezels verder te produceren tot een ‘schoon’ 
kledingstuk. Deze globale standaard voorziet in gebruik van 
milieuvriendelijke chemicaliën en ook waterzuivering bij de 
fabrieken.

www.global-standard.org

MADE-BY

Bevestigt dat de producent de sociale, economische en ecolo-
gische omstandigheden in de hele productieketen wil verbe-
teren en transparant maken.

www.made-by.nl

Naturtextil iVN

Geeft aan dat een product bestaat uit natuurlijke vezels, die 
voornamelijk afkomstig zijn van biologische landbouw. De 
producenten in de hele keten moeten aan verschillende soci-
ale en milieucriteria beantwoorden. 

www.naturtextil.com

Oeko-Tex Standard 100

Garandeert dat stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de gebruiker slechts in beperkte mate of in bepaalde ge-
vallen niet voorkomen op het textielproduct.

www.oeko-tex.com

Oeko-Tex Standard 1000

Toont aan dat het product op een milieuvriendelijke manier 
werd geproduceerd en dat er bepaalde sociale criteria werden 
gerespecteerd. Bovendien moet ten minste 30% van de pro-
ductie van het bedrijf waar het product werd geproduceerd, 
het Öko-Tex 100 label dragen (zie hierboven).

www.oeko-tex.com


