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FICHE 2 : BEELDSCHERMEN EN PLATTE BEELDSCHERMEN 

 

Vraag 1 : Voor beeldschermen en platte beeldschermen bestaan er een vijftal labels die garanderen dat de 
producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie 
"milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de volgende labels : Blaue Engel, Nordic Swan, EU Ecolabel, Energy 
Star en TCO-schermen.  Gelieve aan te geven of één of meerdere van deze labels u bekend zijn en eventueel reeds 
vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment beeldschermen en platte beeldschermen 
producten bevat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we 
hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort 
voldoen aan elk van deze minimale vereisten, die betrekking hebben op het beperken van het energieverbruik ? 
 
Specificatie 1 : Het actief stroomverbruik is niet hoger dan 28 maal het aantal megapixels, of als dit kleiner is dan 
1 megapixel, dan 23 watt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : In stand by-modus is het stroomverbruik niet hoger dan 2 watt 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : In uitgeschakelde modus is het energieverbruik niet hoger dan 1 watt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het scherm gaat automatisch over naar stand by- of uitgeschakelde modus na 30 
minuten inactiviteit 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment beeldschermen en 
platte beeldschermen alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende 
types vereisten voldoet ? 

Vraag 
ja, hieraan voldoet 

minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook 
niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

de voor de verpakking gebruikte kunststoffen 
bevatten geen gehalogeneerde polymeren 

    

de documentatie moet gedrukt zijn op chloorvrij 
gebleekt papier, bij voorkeur kringlooppapier 

    

de handleiding moet ook in elektronische vorm 
beschikbaar zijn 

    

de waarborgperiode bedraagt 3 jaar     

vermoedelijk te vervangen onderdelen over de 
normale levensduur moeten gedurende minstens 
5 jaar na het einde van de productie kunnen 
geleverd worden 

    

de verbindingen zijn gemakkelijk te vinden met 
het oog op recyclage 

    

onderdelen in kunststof zijn gemerkt conform 
ISO 11469 

    

onderdelen in kunststof mogen geen ingegoten 
of ingelijmde metalen delen bevatten 

    

minstens 90 gew% van de gebruikte 
kunststoffen zijn recycleerbaar 
(energierecuperatie niet meegerekend) 

    

minstens 90 gew% van de gebruikte metalen 
zijn recycleerbaar 

    

er mogen geen vlamvertragers worden gebruikt 
die kanker kunnen veroorzaken 

    

er mogen geen vlamvertragers worden gebruikt 
die erfelijke genetische schade kunnen 
veroorzaken 

    



er mogen geen vlamvertragers worden gebruikt 
die de vruchtbaarheid kunnen schaden 

    

er mogen geen vlamvertragers worden gebruikt 
die het ongeboren kind kunnen schaden 

    

de geluidsemissie moet lager zijn dan 39 dB(A) 
in niet-actieve modus (of 42 indien er geen 
hoorbare zuivere tonen worden afgegeven) 

    

de geluidsemissie moet lager zijn dan 44 dB(A) 
in actieve modus (of 47 indien er geen hoorbare 
zuivere tonen worden afgegeven) 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 



FICHE 6 : DRAAGBARE COMPUTERS 

 

 

Vraag 1 : Voor draagbare computers bestaan er een vijftal labels die garanderen dat de producten in kwestie 
voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
om de volgende labels : Blaue Engel, Nordic Swan, EU Ecolabel, Energy Star en TCO-schermen.  Gelieve aan te 
geven of één of meerdere van deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment draagbare computers producten bevat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten, die betrekking hebben op het beperken van het energieverbruik ? 

Specificatie 1 : In uitgeschakelde modus is het energieverbruik niet hoger dan 1 watt, of dan 1,7 watt indien de 
Wake On Lan is ingeschakeld 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.1bis : Uitgeschakelde of stand by-modus komt overeen met de status ACPI Level S4 of S5, of met een 
toestand waarbij het stroomverbruik minimaal is, niet door de gebruiker kan worden beïnvloed, en onbeperkt in de 
tijd kan duren 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : In slaapmodus is het energieverbruik niet hoger dan 1,7 watt, of dan 2,4 watt indien de 
Wake On Lan is ingeschakeld 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2bis : Slaapmodus stemt overeen met de status ACPI Level S3 (suspend to RAM) 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.3 : Specificatie 3 : In niet-actieve modus is het energieverbruik niet hoger dan 14 watt voor computers van 
categorie A 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3bis : Categorie A notebooks hebben een GPU met minder dan 128 MB specifiek niet-gedeeld geheugen 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : In niet-actieve modus is het energieverbruik niet hoger dan 22 watt voor computers van 
categorie B 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.4bis : Categorie B notebooks hebben een GPU van minstens 128 MB specifiek niet-gedeeld geheugen en 
hebben één of meer multicore processors of meer dan één afzonderlijke processor 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Externe stroombronnen (transformators, adapters) voldoen aan de voorwaarden van 
het Energy Star-label 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5bis : De Energy Star-specificaties en de lijst van goedgekeurde producten kunnen worden geraadpleegd 
op www.energystar.gov/powersupplies 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De batterij moet een minimale efficiëntie hebben van 80% vanaf 20% en meer van het 
nominaal uitgaand vermogen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : De batterij moet een minimale stroomfactor hebben van 0,9 bij 100% van het uitgaand 
vermogen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Het stroomverbruik van een niet op de PC aangesloten transformator mag niet hoger 
liggen dan 0,75 watt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.9 : Specificatie 9 : De snelheid van de netwerkverbinding moet automatisch worden beperkt bij gering 
dataverkeer 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : In de standaardconfiguratie moet de slaapmodus van het beeldscherm worden 
geactiveerd binnen 15 minuten inactiviteit van de gebruiker 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : In de standaardconfiguratie moet de slaapmodus van de andere componenten 
worden geactiveerd binnen 30 minuten inactiviteit van de gebruiker 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De Wake On Lan-modus moet in- en uitgeschakeld kunnen worden 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : De snelheid van een actieve Ethernet-verbinding moet worden verlaagd wanneer de 
computer overschakelt naar slaap- of stand by-modus 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : De computers moeten van op afstand kunnen worden geactiveerd via 
programmering, aangepast aan de wensen van de koper 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.15 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment draagbare 
computers alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types 
vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee 

jaar een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

compatibele batterijen, voedingen en 
toetsenborden moeten minstens 3 jaar na het 
einde van de productie beschikbaar blijven 

    

reserveonderdelen moeten minstens 3 jaar na 
het einde van de productie beschikbaar 
blijven 

    

de waarborgperiode dekt 3 jaar     

batterijen en accu's moeten kunnen worden 
vervangen zonder de volledige printplaat te 
moeten vervangen 

    

aan het einde van hun levensduur moeten de 
producten worden teruggenomen met het oog 
op hergebruik of recyclage 

    

de voor de verpakking gebruikte kunststoffen 
bevatten geen gehalogeneerde polymeren 

    

alle verpakkingselementen moeten met de 
hand scheidbaar zijn 

    

eventuele kartonnen verpakkingen bestaan 
voor minstens 80% uit kringloopmateriaal 

    

de documentatie moet worden gedrukt op 
chloorvrij gebleekt papier, bij voorkeur 
kringlooppapier 

    

3     minstens 90% van de gebruikte 
kunststoffen zijn recycleerbaar 
(energierecuperatie niet meegerekend) 

    

3     minstens 90% van de gebruikte metalen 
zijn recycleerbaar 

    

 



Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



 
FICHE 7 : TONERPATRONEN 

 

 

Vraag 1 : Voor tonerpatronen bestaan er een viertal labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan 
een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de 
volgende labels : Blaue Engel, Nordic Swan, NF Environnement en Österreichisches Umweltzeichen.  Gelieve aan te 
geven of één of meerdere van deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment tonerpatronen producten bevat die weliswaar 
geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  
Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale 
vereisten, die betrekking hebben op het beperken van het energieverbruik ? 
 
Specificatie 1 : Gebruikte patronen moeten worden ingezameld, schoongemaakt, gecontroleerd/gerepareerd en 
opnieuw gevuld met tonerpoeder 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het tonerpoeder is niet kankerverwekkend (risicozinnen R40, R45 of R49) 



Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2bis : De risicozinnen zijn vastgelegd in Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EEG 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het tonerpoeder is niet teratogeen (risicozinnen R60, R61, R62 of R63) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het tonerpoeder is niet mutageen (risicozinnen R46 of R68) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 



3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Het tonerpoeder is niet zeer giftig (risicozinnen R26 of R27) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Ten minste 75 gew% van de gereviseerde tonerpatronen moet uit kringlooponderdelen 
bestaan 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment tonerpatronen 
alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet 
? 



Vraag 
ja, hieraan voldoet 

minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee jaar 

een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

er bestaat een terugnamesysteem voor 
lege patronen 

    

tijdens transport of opslag mag er geen 
tonerstof kunnen ontsnappen 

    

reserveonderdelen mogen geen 
chloorhoudende kunststoffen bevatten 

    

het tonerpoeder mag niet giftig zijn 
(met risicozinnen R23, R24, R25 of 
R48) 

    

het tonerpoeder mag niet zeer giftig 
zijn (met risicozinnen R28 of R39) 

    

het tonerpoeder mag niet allergeen zijn     

het tonerpoeder mag niet carcinogeen 
zijn (met risicozin R49) 

    

het tonerpoeder mag niet mutageen 
zijn (met risicozin R68) 

    

het tonerpoeder mag niet schadelijk 
zijn indien ingenomen via borstvoeding 
(met risicozin R64) 

    

het tonerpoeder mag geen 
overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing (met risicozin R42) 

    

het tonerpoeder mag niet gevaarlijk 
zijn voor het milieu (met risicozinnen 
R50, R52, R53 en/of R59) 

    

de verpakking mag geen 
gehalogeneerde kunststoffen bevatten 

    

de verpakking moet bestaan uit 
scheidbare materialen 

    

de verpakking moet gemaakt zijn van 
hernieuwbare of recycleerbare 
materialen 

    



 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 8 : PERSONAL COMPUTERS 

 

 

Vraag 1 : Voor personal computers bestaan er een vijftal labels die garanderen dat de producten in kwestie 
voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
om de volgende labels : Blaue Engel, Nordic Swan, EU Ecolabel, Energy Star en TCO-schermen.  Gelieve aan te 
geven of één of meerdere van deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment personal computers producten bevat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten, die betrekking hebben op het beperken van het energieverbruik ? 

Specificatie 1 : In uitgeschakelde modus is het energieverbruik niet hoger dan 2 watt, of dan 2,7 watt indien de 
Wake On Lan is ingeschakeld 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.1bis : Uitgeschakelde of stand by-modus komt overeen met de status ACPI Levels S4 of S5, of met een 
toestand waarbij het stroomverbruik minimaal is, niet door de gebruiker kan worden beïnvloed, en onbeperkte tijd 
kan duren 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : In slaapmodus is het energieverbruik niet hoger dan 1,7 watt, of dan 2,4 watt indien de 
Wake On Lan is ingeschakeld 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2bis : Slaapmodus stemt overeen met de status ACPI Level 3 (suspend to RAM) 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.3 : Specificatie 3 : In niet-actieve modus is het energieverbruik niet hoger dan 50 watt voor computers van 
categorie A 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3bis : Desk top computer categorie A hebben geen multicore processor of slechts één afzonderlijke 
processor, en minder dan 1 GB systeemgeheugen 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : In niet-actieve modus is het energieverbruik niet hoger dan 65 watt voor computers van 
categorie B 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.4bis : Desk top computers categorie B hebben multiprocessoren of meer dan één afzonderlijke processor 
en een systeemgeheugen van ten minste 1 GB 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : In niet-actieve modus is het energieverbruik niet hoger dan 95 watt voor computers van 
categorie C 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5bis : Desk top computers categorie C hebben multicore processoren of meer dan één afzonderlijke 
processor, een grafische processor met meer dan 128 MB specifiek niet-gedeeld geheugen, en voldoen aan 
minstens twee van de drie volgende kenmerken : minstens 2 GB systeemgeheugen - minstens twee vaste 
schijfstations - TV-tuner en/of mogelijkheid om video te registreren met ondersteuning voor hoge definitie 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De batterij moet een minimale efficiëntie hebben van 80% vanaf 20% en meer van het 
nominaal uitgaand vermogen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : De batterij moet een minimale stroomfactor hebben van 0,9 bij 100% van het uitgaand 
vermogen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Computers moeten in slaapmodus volledig met het netwerk verbonden blijven 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : De snelheid van de netwerkverbinding moet automatisch worden beperkt bij gering 
dataverkeer, met snelle overschakeling tussen de verbindingssnelheden 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : In standaardconfiguratie moet de slaapmodus van het beeldscherm worden 
geactiveerd binnen 15 minuten inactiviteit van de gebruiker 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Specificatie 11 : In standaardconfiguratie moet de slaapmodus van de andere componenten worden 
geactiveerd binnen 30 minuten inactiviteit van de gebruiker 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De Wake On Lan-modus moet in- en uitgeschakeld kunnen worden 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : De snelheid van een actieve Ethernet-verbinding moet worden verlaagd wanneer de 
computer overschakelt naar slaap- of stand by-modus 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.14 : Specificatie 14 : De computers moeten vanuit slaapmodus kunnen geactiveerd worden, en dit van op 
afstand en volgens een geprogrammeerd schema 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment milieuvriendelijke 
personal computers alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende 
types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee 

jaar een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

de oorspronkelijke batterijen en accu's 
worden gratis teruggenomen 

0 0 0 0 

batterijen en accu's moeten kunnen worden 
vervangen zonder de volledige printplaat te 
moeten vervangen 

0 0 0 0 

de waarborgperiode dekt 3 jaar 0 0 0 0 

reserveonderdelen moeten minstens 3 jaar 
na het einde van de productie beschikbaar 
blijven 

0 0 0 0 

aan het einde van hun levensduur moeten 
de producten worden teruggenomen met het 
oog op hergebruik of recyclage 

0 0 0 0 

de voor de verpakking gebruikte 
kunststoffen bevatten geen gehalogeneerde 
polymeren 

0 0 0 0 

alle verpakkingselementen moeten met de 
hand scheidbaar zijn 

0 0 0 0 

eventuele kartonnen verpakkingen bestaan 
voor minstens 80% uit kringloopmateriaal 

0 0 0 0 

de documentatie moet worden gedrukt op 
chloorvrij gebleekt papier, bij voorkeur 
kringlooppapier 

0 0 0 0 

3     minstens 90% van de gebruikte 
kunststoffen zijn recycleerbaar 
(energierecuperatie niet meegerekend) 

0 0 0 0 

3     minstens 90% van de gebruikte 
metalen zijn recycleerbaar 

0 0 0 0 



verbindingen zijn gemakkelijk te vinden en 
toegankelijk 

0 0 0 0 

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

25.  Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 9 : PRINTERS, KOPIEERMACHINES, FAXTOESTELLEN EN SCANNERS 

 

 

Vraag 1 : Voor printers, kopieermachines, faxtoestellen en scanners bestaan er een drietal labels die garanderen 
dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie 
"milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de volgende labels : Blaue Engel, Nordic Swan en Energy Star.  Gelieve 
aan te geven of één of meerdere van deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 



Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment printers, kopieermachines, faxtoestellen en 
scanners producten bevat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, 
die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of 
binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten, die betrekking hebben op het beperken van het 
energieverbruik ? 

Specificatie 1 : Het toestel respecteert het stroomverbruik zoals beschreven in de specificaties van het Blaue 
Engel-label 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.1bis : De volledige tekst van deze specificatie kan worden nagelezen op de website 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be, fiche i.v.m. milieuvriendelijke printers, kopieermachines, faxtoestellen en 
scanners. 

Kan u op basis hiervan preciseren in welke mate producten uit uw assortiment voldoen aan deze specificatie ? 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het toestel respecteert het stroomverbruik zoals omschreven in de specificaties van het 
Energy Star-label 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2bis : De volledige tekst van deze specificatie kan worden nagelezen op de website 
www.gidsvoorduurzameaankopen, fiche i.v.m. milieuvriendelijke printers, kopieermachines, faxtoestellen en 
scanners. 

Kan u op basis hiervan preciseren in welke mate producten uit uw assortiment voldoen aan deze specificatie ? 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Toestellen met een afdrukfunctie en met een capaciteit van meer dan 45 vellen A4 per 
minuut moeten voorzien zijn van een automatische dubbelzijdige kopieerfunctie 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Toestellen met een afdrukfunctie en met een capaciteit van minder dan 45 vellen A4 per 
minuut moeten voorzien zijn van minstens een manueel of softwarematig instelbare optie voor dubbelzijdig 
afdrukken op A4-formaat 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment printers, 
kopieermachines, faxtoestellen en scanners alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment 
aan deze bijkomende types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit ons 
assortiment en dit is ook 

niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

oorspronkelijke batterijen en accu's worden gratis 
teruggenomen 

    

de toestellen moeten kunnen werken met 
kringlooppapier (conform aan EN 12281:2002) 

    

reserveonderdelen blijven leverbaar tot 3 jaar na 
het einde van de productie 

    

gebruikte drums worden gratis teruggenomen voor 
hergebruik of recyclage 

    

de toestellen moeten kunnen werken met 
gereviseerde tonerpatronen 

    

kunststoffen in verpakkingen bevatten geen 
gehalogeneerde polymeren 

    

er worden gestandaardiseerde structuur- en 
assemblagetechnieken toegepast 

    

niet-scheidbare verbindingen (vb. gelijmd, gelast) 
moeten zoveel als technisch mogelijk worden 
vermeden 

    

de mechanische verbindingen moeten gemakkelijk 
scheidbaar zijn 

    

de toestellen moeten gemakkelijk door één persoon 
kunnen worden gedemonteerd 

    

het stroomverbruik in slaapmodus mag niet hoger 
zijn dan 0,4 watt + het uitgaand vermogen x 0,004 

    

het ontwerp van schakelaars en knoppen moet 
voldoen aan de norm IEEE 1621 21 

    

batterijen en accu's moeten op het einde van hun 
levensduur afzonderlijk kunnen worden vervangen 

    



(dus vb. zonder ook de volledige drukplaat te 
moeten vervangen) 

onderdelen in kunststof van meer dan 25 g zijn 
gemerkt conform ISO 11469 

    

het ontwerp van schakelaars en knoppen moet 
voldoen aan de norm IEEE 1621 21 

    

batterijen en accu's moeten afzonderlijk kunnen 
worden vervangen (dus vb. zonder ook de volledige 
drukplaat te moeten vervangen) 

    

onderdelen in kunststof van meer dan 25 g zijn 
gemerkt overeenkomstig ISO 11469 

    

de geluidsemissie mag niet hoger zijn dan 5,9 + 
0,035 x aantal kopieën per minuut (B), en een 
maximum van 7,5 (B), tenzij het aantal kopieën per 
minuut groter is dan 71 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 

 



FICHE 12 : DRUKWERKDIENSTEN 

 

 

Vraag 1 : Voor drukwerkdiensten bestaat er een label dat garandeert dat het productieproces op alle vlakken 
voldoet aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen ("op alle 
vlakken" betekent zowel qua gebruikt papier als qua gebruikte inkten, kleefmiddelen, wasmiddelen, andere 
chemicaliën, druktechnieken, enz.).  Het gaat om het label Nordic Swan.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend 
is en eventueel reeds van toepassing is op uw diensten ? 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer uw productieproces integraal voldoet aan een 
aantal minimum-vereisten voor al de verschillende aspecten ervan; het is natuurlijk mogelijk dat uw activiteit 
slechts voor enkele van deze aspecten voldoet aan een aantal specifieke minimale vereisten, die we hierna in 
detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort 
voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 
 
Specificatie 1 : Al het papier, gebruikt voor het te leveren drukwerk, bestaat voor 100% uit gerecycleerde vezels 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Een deel van het papier, gebruikt voor het te leveren drukwerk, bestaat voor 100% en 
gerecycleerde vezels, en het saldo bestaat uit nieuwe vezels, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Er worden alleen plantaardige inkten en lakken gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Er worden alleen inkten en lakken gebruikt op waterbasis die hardbaar zijn zonder 
externe energietoevoer 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Er worden alleen inkten of vernissen gebruikt op basis van minerale oliën 



Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De gebruikte inkten en lakken bevatten geen metalen als oxyderende bindmiddelen 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : De inkten en lakken bevatten geen kobalt als droogmiddel 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Er worden geen kleefmiddelen gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 



3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Er worden alleen kleefmiddelen gebruikt die in het recyclageproces geen problemen 
veroorzaken 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Er wordt geen smeltlijm gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Er wordt polyurethaankleefmiddel gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 



3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Er wordt geen wasmiddel gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Er worden alleen niet-vluchtige wasmiddelen gebruikt met een dampspanning van 
minder dan 10 Pa 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Er worden vluchtige wasmiddelen gebruikt met een dampspanning tussen 10 en 50 
Pa 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 



 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : Er worden geen additieven voor bevochtigingsoplossingen gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : De gebruikte additieven voor bevochtigingsoplossingen zijn, desgevallend na 
verdunning zoals voorgeschreven, niet allergeen (met risicozinnen R42 of R43) 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Specificatie 17 : Er worden geen films gebruikt 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : Er worden geen drukvormen gebruikt 



Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 14 : CATERINGDIENSTEN 

 

 

Vraag 1 : Voor dienstverlening op het vlak van catering bestaan er, voor wat de voedingsartikelen betreft, 
verschillende nationale labels die garanderen dat de productieprocédés in kwestie voldoen aan een aantal 
minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "biologisch en milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
bijvoorbeeld om de labels Biogarantie, Agriculture Biologique, enz..  Gelieve aan te geven of dergelijke labels u 
bekend zijn en eventueel reeds zijn vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels garanderen dat de voedingsmiddelen effectief biologisch geproduceerd 
werden.  Kan u preciseren in welke mate u in staat zou zijn om een menu aan te bieden dat bestaat uit biologisch 
geproduceerde ingrediënten ? 
 
Specificatie 1 : Mijn bedrijf is in staat om minstens het volgend percentage van het aangeboden menu samen te 
stellen uit producten die biologisch geproduceerd zijn overeenkomstig Richtlijn (EEG) Nr 2092/91 of (EC) Nr. 
834/2007 

Antwoordoptie 

3     hoogstens enkele procenten 

3     hoogstens 30% 

3     minstens 30% 

3     minstens 60% 

3     minstens 90% 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Mijn bedrijf is in staat om minstens het volgend percentage van het aangeboden menu 
samen te stellen uit producten die zijn geproduceerd overeenkomstig de principes van Geïntegreerde Productie of 
gelijkaardige systemen 

Antwoordoptie 

3     hoogstens enkele procenten 

3     hoogstens 30% 

3     minstens 30% 

3     minstens 60% 

3     minstens 90% 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Mijn bedrijf is in staat om minstens het volgend percentage van het aanbod aan 
groenten, fruit en zeeproducten samen te stellen uit seizoenseigen producten 

Antwoordoptie 

3     hoogstens enkele procenten 

3     hoogstens 30% 

3     minstens 30% 

3     minstens 60% 

3     minstens 90% 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Gebruikte papierproducten (vb. keukenrol, serviettes, zakdoekjes, ...) moeten gemaakt 
zijn van gerecycleerde vezels of van originele vezels van duurzaam beheerde materialen 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 



3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van uw cateringdienstverlening alleen maar kunnen 
verhogen.  Weet u in welke mate u hieraan voldoet ? 

Vraag 
wij voldoen 
hieraan 
integraal 

wij voldoen hieraan maar 
gedeeltelijk, maar voorzien 
om hieraan binnen de twee 
jaar integraal te kunnen 

voldoen 

wij voldoen hieraan 
maar gedeeltelijk, en 
voorzien geen evolutie 
binnen de twee jaar 

wij kunnen 
hieraan 
niet 

voldoen 

weet 
niet 

er worden alleen herbruikbare glazen, couverts, 
vaakwerk en tafellinnen gebruikt 

     

de etensresten worden apart ingezameld      

de voertuigen die worden ingezet bij de 
dienstverlening voldoen aan de emissienorm 
EURO 3 

     

het personeel krijgt regelmatig opleiding 
teneinde de hoeveelheden afval te 
minimaliseren 

     

het personeel krijgt regelmatig opleiding i.v.m. 
de oorsprong en de milieu-impact van de 
aangeboden producten 

     

bij de productie van de dierlijke producten 
worden hoge welzijnsnormen gerespecteerd 

     

onze producten respecteren de principes van 
eerlijke handel (fairtrade) 

     

de producten worden geleverd in secondaire of 
transportverpakkingen waarvan meer dan 45% 
werd gerecycleerd 

     

de producten worden niet geleverd in 
individuele porties (eenpersoonsverpakkingen) 

     

de bij het uitvoeren van de diensten gebruikte 
koelkasten en diepvriezers zijn vrij van 
ozonverdunnende stoffen 

     



de bij de uitvoering van de diensten gebruikte 
uitrusting voldoet aan de energie-
efficiëntienormen classificatie A of equivalent 

     

de gebruikte uitrusting is waterefficiënt volgens 
het EU-label classificatie A of equivalent 

     

er worden alleen ecologische 
schoonmaakproducten gebruikt (met een label 
Nordic Swan, EU Ecolabel, Österreichisches 
Umweltzeichen of gelijkaardig) 

     

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 15 : SCHOONMAAKDIENSTEN 

 

 

Vraag 1 : Voor schoonmaakdiensten bestaat er een label dat garandeert dat de procédés in kwestie voldoen aan 
een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label 
Nordic Swan.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds van toepassing is op uw diensten. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer een product of procédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw activiteit schoonmaakdiensten producten gebruikt of 
procédés toepast die geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in 
detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort 
voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 
 
Specificatie 1 : De gebruikte schoonmaakproducten dragen één van de labels Nordic Swan, EU Ecolabel, 
Österreichisches Umweltzeichen of een equivalent ervan 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Al het schoonmaakpersoneel moet regelmatig worden opgeleid m.b.t. de gebruikte 
producten en procedures 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Er zijn werkinstructies opgesteld m.b.t. bescherming van het milieu en de gezondheid 
en de veiligheid bij de uitvoering van de dienst, en deze instructies kunnen altijd door het personeel worden 
geraadpleegd 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Er moet een verantwoordelijke worden aangesteld om de schoonmaak te organiseren; 
betrokkene is voldoende opgeleid op het vlak van milieu, veiligheid en gezondheid 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Er moeten herbruikbare doeken van microvezel worden gebruikt, en waar mogelijk 
droge schoonmaaktechnieken voor linoleumvloeren worden toegepast 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van uw schoonmaakdiensten alleen maar kunnen 
verhogen.  Weet u in welke mate uw bedrijf aan deze bijkomende types vereisten voldoet ? 

Vraag 
wij voldoen 
hieraan 
integraal 

wij voldoen hieraan maar 
gedeeltelijk, maar voorzien 
om hieraan binnen de twee 
jaar integraal te kunnen 

voldoen 

wij voldoen hieraan 
maar gedeeltelijk, en 
voorzien geen evolutie 
binnen de twee jaar 

wij kunnen 
hieraan 
niet 

voldoen 

weet 
niet 

bij langetermijncontracten levert u 
systematisch, elke 6 maand en aan het einde 
van het contract, een overzicht van de 
gebruikte schoonmaakproducten (type en 
hoeveelheden) 

     

bij langetermijncontracten levert u 
systematisch, elke 6 maand en aan het einde 
van het contract, een overzicht van de 
gebruikte schoonmaaktechnieken (droog, nat) 

     

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 



 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 16 : DETERGENTEN  VOOR  VAATWASMACHINES  VOOR  PROFESSIONEEL  GEBRUIK 

 

 

Vraag 1 : Voor detergenten voor vaatwasmachines voor professioneel gebruik bestaat er een label dat garandeert 
dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie 
"milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label Nordic Swan.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en 
eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal minimum-
vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment detergenten voor vaatwasmachines voor professioneel 
gebruik producten bevat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimum-vereisten die 
we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort 
voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 
 
Specificatie 1 : Detergenten en voorweekmiddelen mogen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor het milieu, 
zeer giftig (T+), giftig (T), schadelijk voor de gezondheid (Xn), allergeen, carcinogeen, mutageen of giftig voor de 
voortplanting volgens de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EEG en hun geldige amendementen. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Bijtende voorweekmiddelen (classificatie C of met risicozinnen R34/35) worden 
aanvaard, mits ze worden verkocht met een doseerpomp of automatisch met water worden gemengd.  De pomp 
moet zo worden ontworpen dat ze de juiste hoeveelheid van het product afgeeft en het risico op blootstelling 
minimaliseert. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Droogmiddelen mogen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor het milieu, zeer giftig 
(T+), giftig (T), bijtend (C), schadelijk voor de gezondheid (Xn), allergeen, carcinogeen, mutageen of giftig voor 
de voortplanting volgens de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EEG en hun geldige amendementen. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : De maximale hoeveelheid stoffen waarop risicozin R50/53 van toepassing is, bedraagt 
0,04 gew% in het geconcentreerd detergent en voorweekmiddel. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De maximale hoeveelheid stoffen waarop de risicozinnen R51/53 en R52/53 van 
toepassing zijn, bedraagt 0,04 gew% in het geconcentreerd detergent en voorweekmiddel. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De maximale hoeveelheid stoffen waarop de risicozin R50 van toepassing is, bedraagt 
0,04 gew% in het geconcentreerd detergent en voorweekmiddel. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : De maximale hoeveelheid stoffen waarop de risicozin R50/53 van toepassing is, 
bedraagt 0,04 gew% in het geconcentreerd droogmiddel. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : De maximale hoeveelheid stoffen waarop de risicozinnen R51/53 en R52/53 van 
toepassing zijn, bedraagt 0,04 gew% in het geconcentreerd droogmiddel. 

Antwoordoptie 



3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : De maximale hoeveelheid stoffen waarop de risicozin R50 van toepassing is, bedraagt 
10 gew% in het geconcentreerd droogmiddel. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Alle oppervlakteactieve stoffen moeten goed biologisch afbreekbaar zijn (volgens 
OESO-Richtlijnen 301 A-F) en anaerobisch afbreekbaar zijn (volgens ISO 11734, ECOTOC n° 28 of een andere 
wetenschappelijk aanvaarbare methode). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De producten mogen geen alkylfenolethoxylaten (APEO), alkylfenolderivaten (APD), 
perboraat of reactieve chloorverbindingen zoals natriumhypocholoriet of organische chloorverbindingen bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De producten mogen geen parfums bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : De detergenten en voorweekmiddelen mogen hoogstens 0,6 g per liter oplossing bij 
0-6° DH aan niet goed biologisch afbreekbare organische stoffen (ILN) bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : De droogmiddelen mogen hoogstens 0,06 g per liter oplossing bij 0-6° DH aan niet 
goed biologisch afbreekbare organische stoffen (ILN) bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.15 : Specificatie 15 : De detergenten en voorweekmiddelen mogen hoogstens 0,6 g per liter oplossing bij 
0-6° DH aan niet anaeroob afbreekbare organische stoffen (IAN) bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : De droogmiddelen mogen hoogstens 0,06 g per liter oplossing bij 0-6° DH aan niet 
anaeroob afbreekbare organische stoffen (IAN) bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Specificatie 17 : Alle kleurstoffen moeten zijn goedgekeurd door de voedselwetgeving of voldoen aan 
Richtlijn 76/768/EEG, bijlage 4, voor cosmetica. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : Bewaarmiddelen mogen niet potentieel bioaccumuleerbaar zijn volgens OESO 107, 
117 of 305 A-E. 

Antwoordoptie 



3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.19 : Specificatie 19 : Verpakkingsonderdelen in kunststof moeten gelabeld zijn volgens DIN 6120 (deel 2) 
of een equivalent ervan.  Kurken, zeven, handpompen en andere kleine onderdelen zijn niet onderworpen aan deze 
vereiste. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.20 : Specificatie 20 : De verpakkingen of etiketten mogen geen PVC of andere chloorhoudende 
kunststoffen bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.21 : Specificatie 21 : Voor de productie van de detergenten, voorweekmiddelen en droogmiddelen worden 
geen proeven op dieren uitgevoerd. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wet is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 17 : DETERGENTEN  VOOR  HET  WASSEN  VOOR  PROFESSIONEEL  GEBRUIK 

 

 

Vraag 1 : Voor detergenten voor het wassen voor professioneel gebruik bestaat er een label dat garandeert dat de 
producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-vereisten waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" 
verdienen.  Het gaat om het label Nordic Swan.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds 
vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal minimum-
vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment detergenten voor het wassen voor professioneel gebruik 
producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we 
hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort 
voldoen aan deze vereisten ? 

Specificatie 1 : Het product mag niet gekwalificeerd zijn als zeer giftig (T+), giftig (T), schadelijk voor de 
gezondheid (Xn) of irriterend met risicozin R43 of gevaarlijk voor het milieu (met of zonder symbool N); het mag 
echter wel geclassificeerd zijn als Xn met risicozin R22 (schadelijk bij opname via de mond). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het product mag geen stoffen bevatten die geclassificeerd zijn als carcinogeen (Carc 
met risicozin R40, R45 en/of R49), giftig voor de voortplanting (Rep met risicozin R60, R61, R62 en/of R63) of 
mutageen (Mut met risicozin R46 en/of R68) volgens Richtlijn 1999/45/EEG. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Met uitzondering van enzymen en geurstoffen mogen er geen stoffen voorkomen die 
geclassificeerd zijn als overgevoeligheid veroorzakend met risicozinnen R42 en/of R43. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Enzymen moeten vloeibaar zijn of de vorm hebben van granulaat. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De volgende stoffen mogen niet voorkomen in het product : alkylfenolethoxylaat (APEO) 
en/of alkylfenolderivaten (APD), boorzuur en boraten, reactieve chloorverbindingen zoals natriumhypochloriet en 
organische chloorverbindingen, optische witmakers, nitrilo-triacetaat (NTA), en ethyleendiaminetetra-azijnzuur 
(EDTA) en zijn zouten. 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De volgende verbindingen mogen niet aan het product worden toegevoegd : 
myskusxyleen, muskusambrette, moskeen, muskusibetine, muskusketon, HHCB 114109-62-5, 114109-63-6, 1222-
05-5, 78448-48-3 of 78448-49-4 en AHTN 1506-02-1 of 21145-77-7. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Enkel kleurstoffen, goedgekeurd voor gebruik in voedingsmiddelen en die niet 
bioaccumuleerbaar zijn, mogen worden toegevoegd. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Alle tensioactieve stoffen moeten goed biologisch afbreekbaar zijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Alle tensioactieve stoffen moeten anaerobisch afbreekbaar zijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Enkel niet bioaccumuleerbare bewaarmiddelen mogen worden toegevoegd. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Geurstoffen moeten worden toegevoegd volgens de richtlijnen van de International 
Fragrance Association (IFRA). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Elke geurstof uit bijlage III, deel I van de Verordening 648/2004/EG mag tijdens het 
wasproces niet voorkomen in concentraties van meer dan 0,01 g/kg wasgoed. 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Kunststoffen in de verpakking moeten geëtiketteerd zijn volgens DIN6120 of een 
equivalent ervan. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : In de verpakking of het etiket mag geen PVC of andere gehalogeneerde kunststof 
verwerkt zijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : De aanbevolen dosis moet op het etiket of een technisch gegevensblad vermeld 
worden in ml of g per kg wasgoed; het moet duidelijk zijn voor welk type van was de dosering is aanbevolen. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : De dosering vermeld in vraag 2.15 moet worden aangegeven voor verschillende 
hardheden : zacht, middelhard en hard water; de hardheid van het water moet worden aangegeven voor de 
gebieden waar het product verkocht wordt. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment alleen maar kunnen 
verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet ? 

Antwoordoptie 
ja, hieraan voldoet 

minstens één product uit 
ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen enkel 
product uit ons assortiment en 

dit is ook niet voorzien 

neen, maar wij voorzien wel dat 
over hoogstens twee jaar een 
product hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

voor de productie van de 
detergenten worden geen 
proeven op dieren uitgevoerd 

    

 



Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 18 : ONGEDIERTEBESTRIJDING  EN  -PREVENTIE  BINNENSHUIS 

 

Vraag 1 : Voor ongediertebestrijding en -preventie binnenshuis bestaat er een label dat garandeert dat de 
producten en technieken in kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie 
"milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label Blaue Engel.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en 
eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer een productie en/of procédé voldoet aan een 
aantal minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw producten en technieken weliswaar geen label 
dragen, maar toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in 
welke mate producten of technieken die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale 
vereisten ?  Het gaat hierbij meer bepaald over het gebruik van niet-toxische producten en technieken voor de 
bestrijding van insecten (kakkerlakken, mieren, muggen, wantsen, vlooien, teken, enz.), van ongedierte in stoffen 
en materialen (motten, kevers in tapijten, enz.) en van knaagdieren (ratten en muizen).  Het betreft bovendien 
alleen binnenhuistoepassingen. 

Specificatie 1 : Er mogen geen biociden worden gebruikt. 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Bij uitroken wordt enkel stikstof of koolstofdioxide gebruikt. 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : De gebruiksaanwijzingen moeten een overzicht geven van het bestrijdbaar ongedierte. 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het overzicht van het bestrijdbaar ongedierte (zie vorige vraag) moet zijn bevestigd 
door een erkend wetenschappelijk instituut. 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De gebruiksaanwijzingen moeten duidelijk vermelden dat het product of de techniek 
alleen geschikt is voor ongediertebestrijding binnenshuis. 



Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan slechts gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 20 : NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN 

 

 

Vraag 1 : Voor niet-oplaadbare batterijen bestaan er twee labels die garanderen dat de producten in kwestie 
voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
om de labels Nordic Swan en Blaue Engel.  Gelieve aan te geven of deze labels u bekend zijn en eventueel reeds 
vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment niet-oplaadbare batterijen producten omvat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van 
deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het metaalgehalte van de batterijen mag niet hoger zijn dan 0,1 ppm kwik. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het metaalgehalte van de batterijen mag niet hoger zijn dan 1 ppm cadmium. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het metaalgehalte van de batterijen mag niet hoger zijn dan 10 ppm lood. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Voor de verpakking mogen geen PVC of andere chloorhoudende plastics worden 
gebruikt. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijker voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 24 : KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS 

 

 

Vraag 1 : Voor koelkasten en diepvriezers bestaan er twee labels die garanderen dat de producten in kwestie 
voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
om de labels Nordic Swan en EU Ecolabel.  Gelieve aan te geven of die labels u bekend zijn en eventueel reeds 
vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke koelkasten en diepvriezers 
producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we 
hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort 
voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : De toestellen hebben een energie-efficiëntieklasse A+ 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke koelkasten en diepvriezers 
producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we 



hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort 
voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 2 : Het toestel heeft een energie-efficiëntieklasse A++ 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : De koelmiddelen van het koelcircuit hebben zero ozonafbrekend vermogen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het gebruikte isolatieschuim heeft zero ozonafbrekend vermogen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De koelmiddelen van het koelcircuit hebben een aardopwarmingspotentieel van niet 
meer dan 15 (uitgedrukt in CO2-equivalent over een periode van 100 jaar) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Het isolatieschuim heeft een aardopwarmingspotentieel van niet meer dan 15 
(uitgedrukt in CO2-equivalent over een periode van 100 jaar) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Onderdelen in kunststof zijn voorzien van een permanente identificatie van het 
materiaal, overeenkomstig ISO 11469 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : De gebruikte vlamvertragers mogen geen PBB, PBDE of chloorparaffine met een 
ketenlengte van 10 à 13 koolstofatomen en een chloorinhoud van meer dan 50 gew% bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die kanker kunnen veroorzaken 
(met risicozin R45) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die erfelijke genetische 
schade kunnen veroorzaken (met risicozin R46) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die de vruchtbaarheid 
kunnen schaden (met risicozin R60) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die het ongeboren kind 
kunnen schaden (met risicozin R61) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Het geluidsvermogen is niet hoger dan 40 dB(A) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Alle verpakkingscomponenten moeten gemakkelijk met de hand kunnen worden 
gescheiden in afzonderlijke materialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : Kartonnen verpakkingen moeten bestaan uit minstens 80% kringloopmateriaal 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment milieuvriendelijke 
koelkasten en diepvriezers alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze 
bijkomende types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee jaar 

een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

de toestellen hebben energie-
efficiëntieklasse A++ 

    

de gebruikte vlamvertragers zijn niet 
schadelijk voor waterorganismen (met 
risicozin R52) 

    

de gebruikte vlamvertragers zijn niet 
giftig voor waterorganismen (met risicozin 
R51) 

    

de gebruikte vlamvertragers zijn niet zeer 
giftig voor waterorganismen (met risicozin 
R50) 

    

de gebruikte vlamvertragers mogen op 
lange termijn geen schadelijke effecten 
veroorzaken in het aquatisch milieu 

    

er mogen geen biociden worden gebruikt 
(Richtlijn 98/8/EEG) 

    

er mogen geen chemicaliën of additieven 
worden gebruikt die een antibacterieel 
oppervlak vormen 

    

er mogen geen schadelijke 
nanomaterialen of -deeltjes worden 
toegevoegd aan het oppervlak van een 
product 

    

reserveonderdelen blijven beschikbaar tot 
minstens 12 jaar na het einde van de 
productie van een toestel 

    

 



Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 27 : VAATWASSERS 

 

 

Vraag 1 : Voor vaatwassers bestaan er twee labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een 
aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "duurzaam" verdienen.  Het gaat om de labels Nordic 
Swan en EU Ecolabel.  Gelieve aan te geven of die labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in 
uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke vaatwassers producten omvat 
die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Vaatwassers voor vijf of minder couverts moeten een energie-efficiëntie-index hebben van minder 
dan 0,76 of behoren tot de energieklasse A of B van Richtlijn 97/17/EEG 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.1bis : Een standaard couvert bestaat uit een plat bord, een soepbord, een dessertbord, een drinkglas, een 
theekop met schoteltje, een mes, een vork, een eetlepel, een dessertlepel en een theelepel. 

Kan u op basis hiervan preciseren in welke mate producten uit uw assortiment voldoen aan deze specificatie ? 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Vaatwassers voor minder dan tien maar meer dan vijf couverts moeten een energie-
efficiëntie-index hebben van minder dan 0,64 of behoren tot de energieklasse A van Richtlijn 97/17/EEG 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het waterverbruik (in liter per cyclus) moet lager zijn dan 9,25 + 0,625 x S, met S het 
aantal standaard couverts 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.3bis : Een standaard-couvert bestaat uit een plat bord, een soepbord, een dessertbord, een drinkglas, een 
theekop met schoteltje, een mes, een vork, een eetlepel, een dessertlepel en een theelepel. 

Kan u op basis hiervan preciseren in welke mate producten uit uw assortiment voldoen aan deze specificatie ? 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het geluidsvermogen mag niet hoger zijn dan 53 dB(A) voor vrijstaande modellen of 50 
dB(A) voor inbouwmodellen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De gebruikte vlamvertragers mogen geen PBB, PBDE of chloorparafinne met een 
ketenlengte van 10 à 13 koolstofatomen en een chloorinhoud van meer dan 50 gew% bevatten 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Onderdelen in kunststof zijn voorzien van een permanente identificatie van het 
materiaal, overeenkomstig ISO 11469 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Het detergentenbakje van het toestel moet een duidelijke volumemarkering hebben 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die kanker kunnen veroorzaken 
(met risicozin R45) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die erfelijke genetische schade 
kunnen veroorzaken (met risicozin R46) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die de vruchtbaarheid 
kunnen schaden (met risicozin R60) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Delen in kunststof mogen geen vlamvertragers bevatten die het ongeboren kind 
kunnen schaden (met risicozin R61) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Het toestel heeft een volume-indicatie op het bakje voor de detergenten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment milieuvriendelijke 
vaatwassers alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types 
vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook 
niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

de vaatwasser kan worden aangesloten op een 
warmwatertoevoer 

    

de onderdelen bevatten geen 
cadmium(verbindingen) 

    

de onderdelen bevatten geen 
kwik(verbindingen) 

    

de onderdelen bevatten geen 
lood(verbindingen) 

    

de gebruikte vlamvertragers zijn niet schadelijk 
voor waterorganismen (met risicozin R50) 

    

de gebruikte vlamvertragers zijn niet giftig voor 
waterorganismen (met risicozin R51) 

    

de gebruikte vlamvertragers zijn niet zeer giftig 
voor waterorganismen (met risicozin R52) 

    

de gebruikte vlamvertragers mogen op lange 
termijn geen schadelijke effecten veroorzaken 
in het aquatisch milieu (met risicozin R53) 

    

onderdelen in kunststof zijn geïdentificeerd 
overeenkomstig ISO 11469 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 



Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 30 : ENVELOPPES 

 

 

Vraag 1 : Voor enveloppes bestaan er meerdere labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een 
aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels 
Nordic Swan, Milieukeur, NF Environnement en (althans voor een deel van de vereisten) Blaue Engel.  Gelieve aan 
te geven of die labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke enveloppen producten omvat 
die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het papier wordt gemaakt op basis van houtvezels, kringloopvezels van hergebruikt papier of 
andere cellulosevezels, met uitzondering van vezels afkomstig van uitvalpapier van papierfabrieken 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Houtvezels komen niet uit bosomgevingen met een grote nood aan bescherming om 
biologische of maatschappelijke redenen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Pigmentverven of directe verven bevatten niet meer dan 100 ppm lood 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Pigmentverven of directe verven bevatten niet meer dan 100 ppm chroom 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Directe verven bevatten niet meer dan 4 ppm kwik; bij pigmentverven is dit 25 ppm 
kwik 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Directe verven bevatten niet meer dan 20 ppm cadmium; bij pigmentverven is dit 50 
ppm 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Chloorgas wordt niet als bleekmiddel gebruikt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Verfstoffen zijn niet schadelijk, giftig of zeer giftig voor waterorganismen noch kunnen 
ze op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch milieu (met risicozinnen R50 tot R53) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Verfstoffen of pigmenten mogen niet gebaseerd zijn op aluminium, hexavalent chroom 
of koper, met uitzondering van koper in ftalcyaninepigment 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : De totale hoeveelheid onzuiverheden van lood, kwik, chroom of cadmium in 
kleurstoffen mag niet meer bedragen dan 100 ppm 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment enveloppes alleen 
maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee jaar 

een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

de vezelgrondstoffen komen uit duurzaam 
beheerde bossen (te staven via FSC, PEFC 
of gelijkaardig certificaat) 

    

de enveloppes moeten worden gemaakt 
uit 90% na consumptie gerecycleerd 
afvalpapier 

    

minstens 65% van de vezels bestaan uit 
kringloopvezels uit afvalpapier 

    

verfstoffen mogen niet schadelijk, giftig of 
zeer giftig zijn voor waterorganismen (met 
risicozinnen R50, R51 en R52) 

    

verfstoffen mogen op lange termijn geen 
schadelijke effecten veroorzaken in 
aquatisch milieu 

    

verfstoffen of pigmenten in kleurstoffen 
mogen niet gebaseerd zijn op zware 
metalen (cadmium, kwik, nikkel en/of 
lood) 

    

er mogen geen optische bleekmiddelen 
worden toegevoegd 

    

bij de behandeling van het afvalpapier 
mogen geen gehalogeneerde 
bleekmiddelen worden gebruikt 

    

minstens 80% van de verpakkingen van 
de enveloppes bestaan uit gerecycleerde 
materialen 

    

de verpakkingen van de enveloppes 
bevatten geen PVC 

    

de verpakkingen van de enveloppes     



bevatten geen papier, gebleekt met 
behulp van chloor 

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 31 : ETIKETTEN 

 

 

1.  Vraag 1 : Voor etiketten bestaat er een label dat garandeert dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal 
minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label Blaue 
Engel.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke etiketten producten omvat 
die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : De papiervezels moeten voor minstens 95% uit gerecycleerd afvalpapier zijn gemaakt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Minstens 65% van de gebruikte kringloopvezels moet afkomstig zijn uit papier van de 
categorieën 1, 2 (uitgezonderd 2.09), 4 (uitgezonderd 4.01 en 4.07) en 5 volgens EN643 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2bis : De vermelde papierkwaliteiten stemmen overeen met de classificatie in de European List of 
Standard Grades of Recovered Paper and Board - EN 643; deze lijst kan worden geconsulteerd op de website 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be, fiche m.b.t. etiketten. 

Kan u op basis hiervan preciseren in welke mate producten uit uw assortiment voldoen aan deze specificatie ? 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het gehalte aan DIPN moet zo laag als technisch mogelijk zijn 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.4 : Specificatie 4 : De hoeveelheid formaldehyde mag niet groter zijn dan 0,5 mg/dm² 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De hoeveelheid pentachloorfenol mag niet groter zijn dan 0,15 mg/kg 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De gebruikte hulpstoffen mogen geen glyoxal bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Er mogen geen optische bleekmiddelen worden toegevoegd 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Er mogen geen azokleurstoffen worden toegevoegd, noch pigmenten die amines kunnen 
vrijgeven zoals gepreciseerd in Richtlijn 2002/61/EEG 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : De gebruikte kleurstoffen mogen geen kwik, lood, cadmium of hexavalent chroom 
bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.10 : Specificatie 10 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. moeten cancerogene effecten uitsluiten (met 
risicozin R40) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen geen overgevoeligheid veroorzaken 
bij contact met de huid (met risicozin R43) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen geen kanker veroorzaken (met 
risicozin R45) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.13 : Specificatie 13 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen moeten geen erfelijke genetische 
schade veroorzaken (met risicozin R46) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen geen kanker veroorzaken bij 
inademing (met risicozin R49) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen de vruchtbaarheid niet schaden (met 
risicozin R60) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.16 : Specificatie 16 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen het ongeboren kind niet schaden (met 
risicozin R61) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Specificatie 17 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen geen mogelijk gevaar zijn voor de 
vruchtbaarheid (met risicozin R62) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen geen mogelijk gevaar vormen voor 
beschadiging voor het ongeboren kind (met risicozin R63) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.19 : Specificatie 19 : De gebruikte kleurstoffen, coatings e.d. mogen niet leiden tot onherstelbare effecten 
(met risicozin R68) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.20 : Specificatie 20 : Bij de behandeling van het afvalpapier mogen geen gehalogeneerde bleekmiddelen 
worden gebruikt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.21 : Specificatie 21 : Bij de behandeling van het afvalpapier mogen geen slecht biologisch afbreekbare 
complexvormende middelen worden gebruikt zoals EDTA en DTPA 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.22 : Specificatie 22 : Er mogen alleen biociden worden gebruikt die vermeld zijn in Bijlage II van de 
Verordening van de Commissie (EC) nr. 2032/2003 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.23 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 32 : GOMMEN 

 

 

Vraag 1 : Voor gommen bestaan er een label dat garandeert dat de procédés in kwestie voldoen aan een aantal 
minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label NF 
Environnement.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke gommen producten omvat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment gommen nu reeds of binnenkort voldoen aan elk 
van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : De gom bestaat uit natuurlijk rubber, synthetisch rubber of materiaal uit een hernieuwbare bron 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : De gom bevat geen parfums 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : De gom bevat geen oplosbare zware metalen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Eventuele individuele verpakking bestaat uit hernieuwbaar materiaal 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Oververpakking en transportverpakking bestaan uit homogene en eenvoudig te 
scheiden materialen 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 34 : LIJMEN 

 

 

Vraag 1 : Voor lijmen bestaat er een label dat garandeert dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal 
minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label Nordic 
Swan.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal minimum-
vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment lijmen producten omvat die weliswaar geen label dragen, 
maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke 
mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : De lijm behoort niet tot één van de volgende categorieën : schadelijk voor het milieu – (erg) giftig – 
gevaarlijk voor de gezondheid – bijtend – irriterend – allergeen – kankerverwekkend – mutageen – schadelijk voor 
de voortplanting – explosief – oxyderend – (erg of extreem) brandbaar 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : De concentratie aan stoffen, schadelijk voor het milieu, is kleiner dan 1 gew% voor 
individuele stoffen, en dan 2 gew% voor alle stoffen samen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : De papierlijm bevat geen ftalaten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : De papierlijm bevat geen derivaten van alkylfenol 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De papierlijm bevat geen gehalogeneerde oplosmiddelen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De papierlijm bevat geen ethyleenglycolethers 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Bindmiddelen bevatten maximaal 1 mg residueel monomeer per g nieuw geproduceerd 
bindmiddel 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Bewaarmiddelen zijn niet bioaccumulerend 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Lijmen voor behang en voor het samenvoegen van opvulling in meubels mogen geen 
volatiele organische bestanddelen bevatten (met een kookpunt beneden 260 °C) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Lijmen andere dan voor behang en voor het samenvoegen van opvulling van 
meubelen mogen maximaal 1% volatiele organische componenten (met een kookpunt lager dan 260 °C) bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De emissies aan volatiele componenten zijn, na vier weken, niet hoger dan 0,2 
mg/m²/h, uitgedrukt in tolueenequivalenten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De verpakking voor de lijm moet hersluitbaar zijn na gebruik 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Het verpakkingsmateriaal voor de lijm mag geen gehalogeneerde componenten 
bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Plastiek verpakking moet worden gelabeld (met uitzondering van kleine onderdelen, 
vb. stoppers) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 35 : PAPIERLIJM 

 

 

Vraag 1 : Voor papierlijm bestaat er een label dat garandeert dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal 
minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om het label NF 
Environnement.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds vertegenwoordigd is in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : Het in vraag 1 vermelde label wordt toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal minimum-
vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment papierlijmen producten omvat die weliswaar geen label 
dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in 
welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : De lijm behoort niet tot één van de volgende categorieën : schadelijk voor het milieu – (erg) giftig – 
gevaarlijk voor de gezondheid – bijtend – irriterend – allergeen – kankerverwekkend – mutageen – schadelijk voor 
de voortplanting – explosief – oxyderend – (erg of extreem) brandbaar 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het recipiënt van de lijm is hersluitbaar 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het recipiënt van de lijm (primaire verpakking) bestaat voor minstens 50 gew% uit 
kringloopmaterialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Bij gebruik van grondstoffen van plantaardige herkomst, worden deze niet 
geproduceerd uit materialen die voortkomen van genetisch gemodificeerde organismen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De lijm kan geen overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid 
(met risicozinnen R42 resp. R43) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De concentratie aan producten die allergeen, kankerverwekkend of mutageen zijn, die 
giftig zijn voor de voorplanting, of die schadelijk zijn voor het milieu (met risicozinnen R50 en R53) is lager dan 
0,1 gew% 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Het gehalte nonylfenolethoxylaat is lager dan 0,1 gew% 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Het gehalte aromatische solventen is lager dan 250 ppm 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Het gehalte gehalogeneerde solventen is lager dan 250 ppm 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Het gehalte vrije formaldehyde is lager dan 500 ppm 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Synthetische kleefmiddelen bevatten minder dan 1 mg residueel monomeer per g 
kleefmiddel 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Er worden geen bioaccumumleerbare stoffen toegevoegd aan bewaarmiddelen of aan 
kleefmiddelen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : De kleefmiddelen bevatten niet meer dan 0,5 gew% vluchtige organische stoffen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Er worden geen kwik, lood, cadmium, hexavalent chroom of hun componenten 
toegevoegd aan de lijm 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : Er worden alleen toegestane verfstoffen en kleurmiddelen toegevoegd 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : De geurstoffen of parfums bevatten geen nitromuskus of polycyclische muskus 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.17 : Specificatie 17 : Indien de lijm een van de volgende parfums bevat, staat dit duidelijk op de 
verpakking worden vermeld : amylcinnamal, benzylische alcohol, cinnamylische alcohol, citral, eugenol, 
hydroxycitronellal, isoeugenol, beta-pentyl cinnamyl alcohol, benzyl salicylaat, cinnamal, coumarine, geraniol of 4-
(4-hydroxy-4-methylpentyl)-cyclohex-3-enecarbaldehyde 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : De verpakking bestaat uit maximum twee gemakkelijk scheidbare materialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.19 : Specificatie 19 : De kunststofdelen van de verpakking dragen een identificatielabel 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.20 : Specificatie 20 : De secondaire verpakking bestaat voor minstens 80% uit kringloopmaterialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.21 : Specificatie 21 : Heeft u producten die aan al de voorvermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment milieuvriendelijke 
papierlijmen alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types 
vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product uit 

ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen enkel 
product uit ons assortiment en dit is 

ook niet voorzien 

neen, maar wij voorzien wel dat 
over hoogstens twee jaar een 
product hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

het recipiënt is 
hervulbaar 

    

de verpakking bestaat uit 
één enkel homogeen 
materiaal 

    

 



Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 36 : MAPPEN 

 

 

Vraag 1 : Voor mappen bestaan er twee labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal 
minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels Milieukeur 
en Blaue Engel.  Gelieve aan te geven of die labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke mappen producten omvat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : De kaften van de mappen bestaan alleen maar uit papier, karton, polyolefine, PET of polystyreen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Voor ringmappen met een kaft van minder dan 50% kunststof, moet 10% ervan 
afkomstig zijn van gerecycleerde materialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Met uitzondering van de kaft en het sluitingsmechanisme, bestaan de andere delen van 
de map uit voor S     minstens 90% gerecycleerde materialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het papier of karton bevat ten minste 65% kringloopvezels uit papier van de 
categorieën 1, 2, 4 (uitgezonderd 4.01 en 4.07) en 5 van de European List of Standard Grades of Recovered Paper 
and Board 

Antwoordoptie 

3     ik wens hierover meer details vooraleer te antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.4bis : De vermelde categorieën verwijzen naar de classificatie overeenkomstig de European List of 
Standard Grades of Recovered Paper and Board (EN 643); deze lijst kan worden geconsulteerd op 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be, fiche m.b.t. milieuvriendelijke mappen. 

Kan u op basis hiervan preciseren in welke mate producten uit uw assortiment voldoen aan deze specificatie ? 

Antwoordoptie 

3     ik kan met deze bijkomende informatie nog altijd niet antwoorden 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Het papier en karton bevat geen glyoxal 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Afvalpapier moet worden behandeld zonder gebruik te maken van optische 
bleekmiddelen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Afvalpapier moet worden behandeld zonder gebruik te maken van EDTA of PTDA 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Afvalpapier moet worden behandeld zonder gebruik te maken van alkylfenolethoxylaten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Afvalpapier moet worden behandeld zonder gebruik te maken van chloor 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Na zuivering moet de AOX lager zijn dan 0,05 g/kg en de COD lager dan 1,625 g/kg 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings mogen niet 
van het type zijn waarbij carcinogene effecten niet zijn uitgesloten (met risicozin R40) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings mogen geen 
kanker kunnen veroorzaken (met risicozin R45) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.13 : Specificatie 13 : De gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings mogen geen 
erfelijke genetische schade kunnen veroorzaken (met risicozin R46) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : De gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings mogen geen 
kanker kunnen veroorzaken bij inademing (met risicozin R49) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : De gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings mogen niet 
schadelijk zijn voor het ongeboren kind (met risicozin R61) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.16 : Specificatie 16 : De gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings mogen geen 
mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind inhouden (met risicozin R63) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Specificatie 17 : De gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen bevatten geen hexavalent 
chroom 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : De gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen bevatten geen lood 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.19 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment milieuvriendelijke 
mappen alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types 
vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit is 

ook niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

het percentage gerecycleerde materialen in het 
kringlooppapier en -karton is hoger dan 90% 

    

de gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, 
hulpstoffen en coatings kunnen geen 
overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid 
(met risicozin R43) 

    

de gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, 
hulpstoffen en coatings kunnen de vruchtbaarheid 
niet schaden (met risicozin R60) 

    

de gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, 
hulpstoffen en coatings vormen geen mogelijk gevaar 
voor verminderde vruchtbaarheid (met risicozin R62) 

    

de gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, 
hulpstoffen en coatings zijn niet van het type waarbij 
onherstelbare effecten niet zijn uitgesloten (met 
risicozin R68) 

    

de gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, 
hulpstoffen en coatings zijn niet schadelijk, giftig of 
zeer giftig voor waterorganismen (met risicozinnen 
resp. R52, R51 en R50) 

    

de gebruikte kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, 
hulpstoffen en coatings kunnen op lange termijn 
geen schadelijke effecten veroorzaken in aquatisch 
milieu (met risicozin R53) 

    

de gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen 
bevatten geen kwik 

    

de gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen 
bevatten geen cadmium(verbindingen) 

    



de gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen 
bevatten geen arsenicum(verbindingen) 

    

de gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen 
bevatten geen zink(verbindingen) 

    

de gebruikte kleurstoffen, pigmenten en verfstoffen 
bevatten niet meer dan 100 mg koper per kg 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 37 : SCHRIJFMATERIEEL 

 

 

Vraag 1 : Voor schrijfmaterieel bestaan er twee labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een 
aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels 
Nordic Swan en NF Environnement.  Gelieve aan te geven of die labels u bekend zijn en eventueel reeds 
vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment schrijfmaterieel producten omvat die weliswaar 
geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  
Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale 
vereisten ? 

Specificatie 1 : De oververpakkingen en transportverpakkingen bestaan uit homogene en gemakkelijk scheidbare 
materialen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : De inkten zijn niet schadelijk voor de gezondheid (tenzij bij opname door de mond; 
risicozin R22), noch (zeer) giftig 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : De inkten zijn niet bijtend 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : De inkten zijn niet kankerverwekkend 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De inkten zijn niet schadelijk voor de voortplanting of genetisch schadelijk 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : De inkten zijn niet explosief noch zeer licht ontvlambaar 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op antimoon 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op arseen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op barium 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op cadmium 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op kwik 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op selenium 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op lood 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Kleurstoffen in de inkt zijn niet gebaseerd op hexavalent chroom 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : Ballpoints en rollerpennen bevatten als vluchtige organische solventen enkel benzyl 
alcohol, 2-fenoxy ethanol, propyleenglycol of ethyleenglycol 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : Kleurmarkeerstiften en highlightstiften bevatten als vluchtige organische solventen 
enkel diëthylglycol of ethyleenglycol 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.17 : Specificatie 17 : Stiften voor transparanten en voor whiteboards en tekstmarkeerstiften bevatten als 
vluchtige organische solventen enkel ethanol, 1-propanol, isopropylalcohol of 1-methoxy-2-propanol 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : Voor houten potloden komen de grondstoffen niet uit bosomgevingen met nood aan 
bescherming om biologische en/of maatschappelijke redenen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.19 : Specificatie 19 : Behalve voor de tekst of het logo wordt bij houten potloden geen 
oppervlaktebehandeling of film toegepast 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.20 : Specificatie 20 : Voor het verven of vernissen van houten potloden worden producten op waterbasis 
gebruikt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment schrijfmaterieel 
alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet 
? 

 



Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee 

jaar een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

inkten behoren niet tot de categorie 
irriterende stoffen, tenzij ze irriterend zijn 
met risicozinnen R36, R37 en R38 

    

inkten behoren niet tot de categorie 
allergene stoffen 

    

inkten behoren niet tot de categorie 
oxyderende stoffen 

    

inkten behoren niet tot de categorie (licht) 
ontvlambare stoffen, tenzij voor stiften voor 
transparanten en voor whiteboards, en 
markeerstiften 

    

de kleurstoffen in het grafiet zijn niet 
gebaseerd op antimoon, arseen, barium, 
cadmium, kwik, selenium, lood en/of 
hexavalent chroom 

    

de grondstoffen voor houten potloden 
komen uit duurzaam beheerde bossen en 
hebben een FSC-, PEFC- of ermee 
equivalent certificaat 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ?  

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 38 : BINNENHUISMEUBELEN 

 

 

Vraag 1 : Voor binnenhuismeubelen bestaan er drie labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan 
een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels 
Nordic Swan, Milieukeur en NF Environnement.  Gelieve aan te geven of deze labels u bekend zijn en eventueel 
reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment binnenhuismeubelen producten omvat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van 
deze minimale vereisten ? 
 
Specificatie 1 : De houten grondstoffen zijn afkomstig uit legaal ontgonnen bossen, die geen nood hebben aan 
bescherming om biologische en/of maatschappelijke redenen, en zijn traceerbaar; dit kan worden aangetoond met 
een FSC-, PEFC- of gelijkwaardig certificaat 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : De formaldehyde-emissie van platen op houtbasis bedraagt maximaal 8 mg per 100 mg 
droge stof (emissieklasse E1) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Lakken, coatings of synthetische harsen gebruikt voor oppervlaktebehandeling bevatten 
geen opspoorbaar cadmium 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Lakken, coatings of synthetische harsen, gebruikt voor oppervlaktebehandeling, 
bevatten niet meer dan 50 mg lood per kg product 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Alle kunstsofdelen van meer dan 50 g zijn gemerkt conform de norm ISO 11469 en 
bevatten geen toevoeging van materialen die de recycling kunnen bemoeilijken 

Antwoordoptie 



3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Producten, gebruikt voor de oppervlaktebehandeling van metalen, mogen geen 
hexavalent chroom bevatten, tenzij deze metalen delen zware fysieke slijtage ondergaan, of bijzonder strakke 
verbindingen vereisen (vb. gasveren, tafel- en stoelpoten) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Bij de productie van schuim (als opvulmateriaal) mogen geen 
chloorfluorkoolwaterstoffen worden gebruikt als blaasmiddel 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment 
binnenhuismeubelen alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende 
types vereisten voldoet ? 

Vraag marginaal 
minstens 
25% 

minstens 
50% 

minstens 
75% 

quasi 
100% 

weet 
niet 



het percentage duurzaam geproduceerd hout in uw 
assortiment is gemiddeld 

      

het percentage kunststoffen afkomstig uit recyclage is 
gemiddeld 

      

het percentage metalen afkomstig uit recyclage is 
gemiddeld 

      

 

Vraag 

ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit is 

ook niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

90% van de onderdelen in metaal, hout, kunststof en 
inerte materialen zijn gemakkelijk scheidbaar in 
afzonderlijke materialen (uitzondering : panelen met 
kunststof of synthetisch hars) 

    

stoffering moet gemakkelijk scheidbaar zijn van de 
basisconstructie (vb. via recycleerbare clips); gebruik 
van lijmen is niet toegelaten 

    

stoffering moet gemakkelijk scheidbaar zijn van de 
zitting of de rugleuning (vb. via recycleerbare clips); 
gebruik van lijmen en schroef- of spijkerverbindingen 
is niet toegestaan 

    

verpakkingen bestaan uit goed recycleerbare 
materialen en/of uit materialen uit hernieuwbare 
bronnen, of zijn herbruikbaar 

    

alle verpakkingsmaterialen moeten gemakkelijk 
scheidbaar zijn in afzonderlijke recycleerbare 
materialen 

    

de verpakkingen moeten gassen van vluchtige stoffen 
(uit stoffering) kunnen laten ontsnappen 

    

reserveonderdelen (vb. scharnieren, wielen) blijven 
leverbaar tot minstens 10 jaar na de levering van de 
meubelen 

    

er wordt een levensduur gewaarborgd van 5 jaar bij 
normaal gebruik en onderhoud 

    

 



Vraag 4: Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 39 : BUITENHUISMEUBELEN 

 

 

Inleiding + Vraag 1 : Voor buitenhuismeubelen bestaan er meerdere labels die garanderen dat de producten in 
kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  
Het gaat om de labels Nordic Swan en Milieukeur (merk op dat de labels FSC, PEFC e.d. enkel betrekking hebben op 
het gebruikte hout, maar niets zeggen over de andere materialen noch over de productieprocessen).  Gelieve aan 
te geven of deze twee labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 
nu reeds vertegenwoordigd in 

ons assortiment 
over ten hoogste twee jaar 

vertegenwoordigd in ons assortiment 
niet vertegenwoordigd in ons assortiment 
en ook niet voorzien op korte termijn 

weet 
niet 

Nordic Swan     

Milieukeur     

FSC     

PEFC     

Ander     

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product of procédé voldoet aan een 
aantal minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment buitenhuismeubelen producten omvat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van 
deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Indien het product meer dan 10% hout bevat, moet minstens 30% van het massieve hout of van de 
op hout gebaseerde materialen afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen (dit kan worden aangetoond met 
een FSC-, PEFC- of gelijkwaardig certificaat) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het gehalte vluchtige stoffen in de kleefmiddelen, gebruikt voor de assemblage, mag 
niet hoger zijn dan 10 gew%. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : 90% van de uit metaal, hout, kunstof en inerte materialen (steen, glas) gemaakte 
onderdelen zijn scheidbaar van de andere materialen (uitzondering hierop vormen paneelmaterialen met 
kunsthars of synthetisch hars). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het hout mag na het rooien niet behandeld zijn met pesticiden die door de 
WereldGezondheidsOrganisatie zijn geclassificeerd als uiterst of zeer gevaarlijk (type 1A en 1B). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Indien het gebruikte hout van nature duurzaam is (d.w.z. behoort tot de klasse 1 of 2 
volgens EN 350-02), dan mag het niet behandeld zijn met een houtbeschermingsproduct. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Chemische stoffen in de houtbeschermingsproducten mogen niet kankerverwekkend 
zijn (met risicozinnen R45, R49 of R340 volgens Richtlijn 1999/45/EEG). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Chemische stoffen in de houtbeschermingsproducten mogen niet giftig zijn voor de 
voortplanting (met risicozinnen R60 tot R63) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Chemische stoffen in de houtbeschermingsproducten mogen niet mutageen zijn (met 
risicozinnen R40 en R46) 

Antwoordoptie 



3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Chemische stoffen in de houtbeschermingsproducten mogen niet allergeen zijn bij 
inademing (met risicozin R42) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : De chemische producten voor houtbescherming die geen biocides zijn, mogen niet 
gevaarlijk zijn voor het milieu (met risicozinnen R50, R53, R50/53, R51/53 of R52/53). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De chemische producten voor houtbescherming die geen biocides zijn, mogen niet 
giftig zijn (met risicozinnen R23 tot R28). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 



3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : De actieve stoffen in de houtbeschermingsproducten zijn niet gebaseerd op arseen, 
chroom of organische tinverbindingen. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Chemische stoffen in de houtbeschermingsproducten bevatten geen gehalogeneerde 
organische verbindingen, ftalaten, aziridine en polyaziridines noch creosoot. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Actieve stoffen, pigmenten en addivitieven in houtbeschermingsproducten zijn niet 
gebaseerd op arseen, lood, boor, tin, cadmium, koper, hexavalent chroom of kwik. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.15 :  Specificatie 15 : Houtbeschermingsproducten bevatten niet meer dan 5 gew% organische solventen; 
het gehalte aan aromaten van het solvent is lager dan 5 gew%. Een solvent dat een monomeer bevat dat in het 
hout polymeriseert, en dat niet wordt vrijgegeven, is aanvaarbaar indien ten minste 95% van het organisch 
solvent in het hout polymeriseert. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : Producten voor de oppervlaktebehandeling van het hout (zoals lakken, coating of 
synthetisch hars) bevatten niet meer dan 25 mg/kg koper, 50 mg/kg lood en zink, en geen opspoorbaar cadmium. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Specificatie 17 : Hulpstoffen, kleurmiddelen en pigmenten mogen geen opspoorbaar lood en cadmium 
bevatten, tenzij gebruik wordt gemaakt van gerecylceerde kunststof; in dat geval mag het gehalte lood niet hoger 
zijn dan 90 mg/kg, en het gehalte cadmium niet hoger dan 75 mg/kg. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.18 : Specificatie 18 : Aan de kunststoffen mogen geen gehalogeneerde organische vlamvertragers worden 
toegevoegd. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.19 : Specificatie 19 : Alle onderdelen in kunststof van meer dan 50 g zijn, met het oog op recyclering, 
gelabeld volgens ISO 11469 of een gelijkwaardige norm; ze bevatten geen toevoegingen die de recycling kunnen 
bemoeilijken. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.20 : Specificatie 20 : Coatings en lakken voor oppervlaktebehandeling van metalen mogen niet meer dan 
15 gew% vluchtige organische stoffen bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.21 : Specificatie 21 : Producten voor oppervlaktebehandeling van metalen mogen geen hexavalent 
chroom(verbindingen) bevatten, tenzij de oppervlaktebehandeling nodig is met het oog op zware fysieke slijtage 
of voor onderdelen die bijzonder strakke verbindingen vereisen (vb. gasveren, stoel- en tafelpoten). 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.22 : Specificatie 22 : De verpakking mag geen chloorhoudende kunststoffen bevatten. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.23 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaat er ook nog een bijkomende 
optionele vereiste die het duurzaam karakter van uw assortiment alleen maar kan verhogen.  Weet u in welke 
mate u aan deze bijkomende specificatie kan voldoen ? 

Antwoordoptie 

ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit is 

ook niet voorzien 

neen, maar wij 
voorzien wel dat 
hoogsts over twee 
jaar een product 

hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

indien het product meer dan 10% hout bevat, moet 
minstens 60% van het massieve hout of van de op hout 

    



gebaseerde materialen afkomstig zijn van duurzaam 
beheerde bossen (dit kan worden aangetoond met een 
FSC-, PEFC- of gelijkwaardig certificaat) 

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfsscetor ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 47 : SCHRIFTEN EN ZAKBOEKJES 

 

 

Vraag 1 : Voor schriften en zakboekjes bestaan er vier labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen 
aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de 
labels Blaue Engel, Milieukeur, NF Environnement en Österreichisches Umweltzeichen.  Gelieve aan te geven of 
deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment milieuvriendelijke. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw activiteit milieuvriendelijke schriften en zakboekjes procédés 
omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail 
zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan 
elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het papier wordt gemaakt op basis van houtvezels, kringloopvezels van hergebruikt papier of 
andere cellulosevezels, met uitzondering van vezels van uitvalpapier van papierfabrieken 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Houtvezels komen uit duurzaam beheerde bossen (gecertificeerd via een FSC, PEFC of 
gelijkwaardig label) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Pigmenten en verfstoffen bevatten geen lood 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Pigmenten en verfstoffen bevatten geen hexavalent chroom 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Pigmentverven of directe verven bevatten niet meer dan 100 ppm lood 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Pigmentverven of directe verven bevatten niet meer dan 100 ppm chroom 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Directe verven bevatten niet meer dan 4 ppm kwik; bij pigmentverven is dit 25 ppm 
kwik 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Directe verven bevatten niet meer dan 20 ppm cadmium; bij pigmentverven is dit 50 
ppm cadmium 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Chloorgas wordt niet als bleekmiddel gebruikt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment milieuvriendelijke 
schriften en zakboekjes alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende 
types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit is 

ook niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

de papiervezels zijn voor 95% afkomstig van 
gerecycleerd papierafval 

    

minstens 65% van de vezels zijn kringloopvezels van 
de categorieën 1, 2 (met uitzondering van 2.091), 4 
(met uitzondering van 4.01 en 4.07) en 5 

    

indien kringloopvezels afkomstig van de categorieën 
2.05 en 2.06 worden gebruikt, mag de inhoud van 
carbonvrij kopieerpapier hierbij niet groter zijn dan 
4% 

    

de gebruikte verven mogen niet schadelijk, giftig of 
zeer giftig zijn voor waterorganismen en op lange 
termijn ook geen schadelijke effecten op aquatisch 
milieu veroorzaken (met risicozinnen R50 tot R53) 

    

kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en 
coatings mogen niet vallen onder de toepassing van 
de risicozinnen R40, R43, R45, R46, R49, R60, R61, 
R62, R63 of R68 

    

inkten mogen niet geclassificeerd zijn als zijnde 
schadelijk voor het milieu (symbool N) 

    

lijm en kleefmiddelen voor de productie van het schrift 
moeten op waterbasis zijn, van dierlijke oorsprong, 
warmhardend of polyurethaan 

    

lijm op basis van solventen (met VOS > 15%) is niet 
toegestaan 

    

eventuele coating moet worden aangebracht met lijm 
of kleefmiddelen die aan dezelfde voorwaarden 
voldoen 

    

kleefmiddelen, harsen en coatings mogen niet     



geclassificeerd zijn als zijnde schadelijk voor het 
milieu (symbool N) 

het schrift is gemaakt van één enkel materiaal en in 
zijn geheel recycleerbaar 

    

ten minste 80% van de vezels van de verpakking zijn 
afkomstig van recyclage 

    

in de verpakking wordt geen PV(D)C gebruikt     

voor papieren verpakkingen wordt chloorgas als 
bleekmiddel niet toegestaan 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 48 : KOPIEER-  EN  GRAFISCH  PAPIER 

 

 

Vraag 1 : Voor kopieer- en grafisch papier bestaan er vijf labels die garanderen dat de producten in kwestie 
voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
om de labels Blaue Engel, Milieukeur, Nordic Swan, EU Ecolabel en Österreichisches Umweltzeichen.  Gelieve aan te 
geven of deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment kopieer- en grafisch papier producten omvat die 
weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen 
opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van 
deze minimale vereisten ? 
 
Specificatie 1 : Het papier wordt gemaakt op basis van houtvezels, kringloopvezels van hergebruikt papier of 
andere cellulosevezels, met uitzondering van vezels van uitvalpapier van papierfabrieken 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Houtvezels komen uit duurzaam beheerde bossen (gecertificeerd via een FSC, PEFC of 
gelijkwaardig label) 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Pigmentverven of directe verven bevatten niet meer dan 100 ppm lood 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Pigmentverven of directe verven bevatten niet meer dan 100 ppm chroom 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Directe verven bevatten niet meer dan 4 ppm kwik; bij pigmentverven is dit 25 ppm 
kwik 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 



 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Directe verven bevatten niet meer dan 20 ppm cadmium; bij pigmentverven is dit 50 
ppm cadmium 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Chloorgas wordt niet als bleekmiddel gebruikt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Verfstoffen of pigmenten zijn niet gebaseerd op zware metalen, aluminium, lood, 
hexavalent chroom of koper, met uitzondering van koper in ftalcyaninepigment 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Verfstoffen of optische bleekmiddelen zijn niet als milieugevaarlijk geclasseerd en zijn 
niet schadelijk, giftig of zeer giftig voor waterorganismen noch kunnen ze op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken in het aquatisch milieu (met risicozinnen R50 tot R53) 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Aan reinigingschemicaliën, schuimremmers, dispergeermiddelen of coatings zijn geen 
alkylfenolethoxylaten toegevoegd noch stoffen die bij de afbraak alkylfenolen vrijgeven 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De totale hoeveelheid monomeren die de risicozinnen R45, R46, R49, R50/53, 
R51/53, R52/53, R60 of R61 toegewezen krijgen, is lager dan 100 ppm, met uitzondering van acrylamide, 
waarvoor de grens 1000 ppm bedraagt 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Tensioactieve stoffen zijn goed of uiteindelijk biologisch afbreekbaar 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Biocides of biostatische stoffen, gebruikt tegen slijmvormende organismen, zijn niet 
potentieel bioaccumuleerbaar 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Er worden geen azokleurstoffen gebruikt die uiteenvallen in een aromatisch amine, 
vermeld in de Richtlijn 2002/61/EC 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment kopieer- en 



grafisch papier alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types 
vereisten voldoet ? 

Vraag 

ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit is 

ook niet voorzien 

neen, maar wij 
voorzien wel dat over 
hoogstens twee jaar 

een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

nieuwe houtvezels uit bossen komen uit gecertificeerd 
duurzaam beheerde bossen 

    

de papiervezels zijn voor 100% afkomstig van 
gerecycleerd papierafval 

    

in de gebruikte verven mag het aandeel van stoffen die 
schadelijk, giftig of zeer giftig zijn voor waterorganismen 
en op lange termijn schadelijke effecten op aquatisch 
milieu veroorzaken (met risicozinnen R50 tot R53), niet 
hoger zijn dan 2 gew% 

    

verfstoffen of pigmenten mogen niet gebaseerd zijn op 
zware metalen, cadmium, kwik of nikkel 

    

er mogen geen optische bleekmiddelen worden 
toegevoegd 

    

afvalpapier wordt behandeld zonder gebruik te maken van 
gehalogeneerde bleekmiddelen 

    

afvalpapier wordt behandeld zonder gebruik te maken van 
EDTA of DTPA 

    

kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatings 
mogen niet vallen onder de toepassing van de risicozinnen 
R40, R43, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63 of R68 

    

ten minste 80% van de vezels van de verpakking zijn 
afkomstig van recyclage 

    

in de verpakking wordt geen PV(D)C gebruikt     

voor papieren verpakkingen wordt chloorgas als 
bleekmiddel niet toegestaan 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 



 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

20.  Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 49 : SHAMPOO,  CONDITIONER,  BODY  SHAMPOO  EN  VLOEIBARE  EN  VASTE  ZEEP 

 

 

Vraag 1 : Voor shampoo, conditioner, body shampoo en vloeibare en vaste zeep bestaan er drie labels die 
garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie 
"milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels Nordic Swan, EU Ecolabel en Österreichisches 
Umweltzeichen.  Gelieve aan te geven of deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment shampoo, conditioner, body shampoo, vloeibare 
en vaste zeep producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale 
vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu 
reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het product mag geen ingrediënten bevatten die geklasseerd staan als kankerverwekkend (Carc), 
mutageen (Mut) of giftig zijn voor de voortplanting (Rep). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : De volgende ingrediënten mogen niet aanwezig zijn, noch als deel van de formulering, 
noch als deel van enige bereiding opgenomen in de formulering : alkylfenolderivaten (vb. AFEO's), nitrilo-tri-
acetaat (NTA), boorzuur, boraten en perboraten, musk xyleen en musk keton.  Ethyleendiamine tetra-acetaat 
(EDTA) en afgeleide zouten en fosfonaten mogen wel aanwezig zijn maar alleen in vaste zeep en voor zover de 
totale hoeveelheid niet hoger is dan 0,6 mg per g actieve content (AC = het totaal gewicht aan organische 
ingrediënten in de formulering van het product, met uitzondering van ontsmettings- en schuurmiddelen in 
handzepen). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Alle tensioactieve stoffen moeten gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Shampoo, doucheproducten en vloeibare zepen mogen niet meer dan 30 mg/g AC 
bevatten aan ingrediënten (andere dan tensioactieve stoffen) die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn of 
waarvan de aerobische biologische afbreekbaarheid niet wordt getest. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 



 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Vaste zepen mogen niet meer dan 15 mg/g AC bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn of waarvan de aerobische biologische 
afbreekbaarheid niet wordt getest. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Conditioners mogen niet meer dan 50 mg/g AC bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn of waarvan de aerobische biologische 
afbreekbaarheid niet wordt getest. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Shampoo, doucheproducten en vloeibare zepen mogen niet meer dan 25 mg/g AC 
bevatten aan ingrediënten (andere dan tensioactieve stoffen) die niet anaerobisch afbreekbaar zijn of waarvan de 
aerobische biologische afbreekbaarheid niet wordt getest, en die een laagste acute giftigheid (LC50 en EC50) 
hebben van minder dan 100 mg/l (cfr. R52 in Richtlijn 67/548/EEG). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 



 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Vaste zepen mogen niet meer dan 15 mg/g AC bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet anaerobisch afbreekbaar zijn of waarvan de aerobische biologische afbreekbaarheid 
niet wordt getest, en die een laagste acute giftigheid (LC50 en EC50) hebben van minder dan 100 mg/l (cfr. R52 in 
Richtlijn 67/548/EEG). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 6 : Conditioners mogen niet meer dan 50 mg/g AC bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet anaerobisch afbreekbaar zijn of waarvan de aerobische biologische afbreekbaarheid 
niet wordt getest, en die een laagste acute giftigheid (LC50 en EC50) hebben van minder dan 100 mg/l (cfr. R52 in 
Richtlijn 67/548/EEG). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : De gebruikte geurstoffen moeten voldoen aan de richtlijnen van de International 
Fragrance Association (IFRA). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 



 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Het gehalte aan geurstoffen dat overgevoeligheid kan veroorzaken in contact met de 
huid (R43) mag niet groter zijn dan 100 ppm. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Organische verf- of kleurstoffen mogen niet potentieel bioaccumuleerbaar zijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Bewaarmiddelen mogen geen stoffen vrijgeven die geklasseerd staan als 
kankerverwekkend. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Bewaarmiddelen mogen geen stoffen vrijgeven die geklasseerd staan als mutageen 
(Mut). 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : Bewaarmiddelen mogen geen stoffen vrijgeven die geklasseerd staan als giftig voor 
de voortplanting (Rep). 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Specificatie 16 : Bewaarmiddelen moeten goedgekeurd zijn volgens de Cosmeticarichtlijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.17 : Specificatie 17 : Het gebruik aan bewaarmiddelen voor andere doeleinden dan bewaring is niet 
toegestaan. 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 



 

Vraag 2.18 : Specificatie 18 : Bewaarmiddelen in het product of zijn grondstoffen/ingrediënten mogen niet bio-
accumuleerbaar zijn. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.19 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment shampoo, 
conditioner, body shampoo, vloeibare en vaste zeep alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw 
assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet ? 

Antwoordoptie 
ja, hieraan voldoet 

minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit ons 
assortiment en dit is ook 

niet voorzien 

neen, maar wij voorzien 
wel dat over hoogstens 
twee jaar een product 
hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

shampoo, doucheproducten en vloeibare zepen 
mogen niet meer dan 15 mg/g AC bevatten aan 
ingrediënten (andere dan tensioactieve stoffen) die 
niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn 

    

vaste zepen mogen niet meer dan 10 mg/g AC 
bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet gemakkelijk 

    



biologisch afbreekbaar zijn 

conditioners mogen niet meer dan 30 mg/g AC 
bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar zijn 

    

shampoo, doucheproducten en vloeibare zepen 
mogen niet meer dan 15 mg/g AC bevatten aan 
ingrediënten (andere dan tensioactieve stoffen) die 
niet anaerobisch biologisch afbreekbaar zijn 

    

vaste zepen mogen niet meer dan 10 mg/g AC 
bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet anaerobisch 
biologisch afbreekbaar zijn 

    

conditioners mogen niet meer dan 30 mg/g AC 
bevatten aan ingrediënten (andere dan 
tensioactieve stoffen) die niet anaerobisch 
biologisch afbreekbaar zijn 

    

voor de productie van shampoo, conditioner, body 
shampoo en vaste en vloeibare zeep worden geen 
dierenproeven uitgevoerd 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 51 : ALLESREINIGERS 

 

 

Vraag 1 : Voor allesreinigers bestaan er drie labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een 
aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels 
Nordic Swan, EU Ecolabel en Österreichisches Umweltzeichen.  Gelieve aan te geven of deze labels u bekend zijn 
en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment allesreinigers producten omvat die weliswaar 
geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  
Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze 
minimale vereisten ? 
 
Specificatie 1 : Het product mag geen ingrediënt bevatten, biociden uitgezonderd, in een hoeveelheid van meer 
dan 0,01 gew% van het eindproduct dat giftige gassen vormt in contact met zuren (met risicozin R31), behalve 
voor reinigers voor sanitair en ruiten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het product mag geen ingrediënt bevatten, biociden uitgezonderd, in een hoeveelheid 
van meer dan 0,01 gew% van het eindproduct dat carcinogene effecten kan hebben of kanker kan veroorzaken (al 
dan niet bij inademing) (met risicozinnen R40, R45 of R49) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het product mag geen ingrediënt bevatten, biociden uitgezonderd, in een hoeveelheid 
van meer dan 0,1 gew% van het eindproduct dat overgevoeligheid kan veroorzaken bij inademing of contact met 
de huid (met risicozinnen R42 of R43) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het product mag geen ingrediënt bevatten, biociden uitgezonderd, in een hoeveelheid 
van meer dan 0,01 gew% van het eindproduct dat erfelijke genetische schade kan veroorzaken, de vruchtbaarheid 
kan schaden, het ongeboren kind kan schaden, of andere onherstelbare effecten kan hebben (met risicozinnen 
R46, R60, R61, R62, R63 of R68) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Het product mag geen ingrediënt bevatten, biociden uitgezonderd, in een hoeveelheid 
van meer dan 0,01 gew% van het eindproduct dat schadelijk, giftig of zeer giftig kan zijn voor waterorganismen of 
op lange termijn schadelijke effecten kan veroorzaken in aquatisch milieu (met risicozinnen R50, R51, R52 en/of 
R53) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Het gehalte aan biociden (tenzij ze gebruikt worden als bewaarmiddel) is lager dan 0,02 
g per liter waswater 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Het product bevat geen alkylfenolethoxylaat (APEO) of derivaten ervan 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Het product bevat geen ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) of zouten ervan 

Antwoordoptie 



3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Het product bevat geen nitrilotriacetaat (NTA) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Het product bevat geen nitromuskus, muskusxyleen, muskusambrette, moskeen, 
muskusibetine, muskusketon, HHCB of AHTN 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : De hoeveelheid fosfor is beperkt tot 0 voor ruitenreinigers, 1 g per 100 g voor 
sanitaire reinigers en 0,02 g per liter waswater voor allesreinigers 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 



 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Tensioactieve stoffen moeten aerobisch "goed afbreekbaar" en anaerobisch 
"afbreekbaar" zijn 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Bij het toevoegen van geurstoffen moeten de richtlijnen van de International 
Fragrance Association worden nageleefd 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Er mogen alleen erkende verf- of kleurstoffen worden toegevoegd 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Specificatie 15 : Biociden die (zeer) giftig zijn voor waterorganismen en op lange termijn schadelijke 
effecten kunnen veroorzaken in aquatisch milieu mogen niet worden toegevoegd, tenzij ze niet potentieel 
bioaccumuleerbaar zijn 



Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.16 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment allesreinigers 
alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet 
? 

Vraag 

ja, hieraan voldoet 
minstens één 
product uit ons 
assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit 
is ook niet voorzien 

neen, maar wij 
voorzien wel dat over 
hoogstens twee jaar 

een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

alle producten bevatten duidelijke instructies voor de 
dosering 

    

spuitbussen met drijfgassen worden niet gebruikt     

de onderdelen van de primaire verpakkingen moeten 
gemakkelijk scheidbaar zijn 

    

alle ingrediënten moeten biologisch afbreekbaar zijn     

bij de productie van de geleverde producten worden geen 
dierproeven uitgevoerd 

    

het eindproduct mag niet schadelijk zijn voor het milieu 
(risico N, met risicozinnen R50, R51, R52, R53, R50/53, 

    



R51/53 of R52/53) 

het eindproduct mag niet giftig of zeer giftig zijn (met 
risico T, Tx of T+) 

    

het eindproduct mag niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid (met risico Xn), tenzij het gaat om 
professionele producten met een verpakking die zo is 
gemaakt dat de gebruiker niet in contact kan komen met 
het product 

    

het eindproduct mag niet plaatselijk irriterend zijn (met 
risico Xi), maar het mag wel irriterend zijn voor de ogen, 
de luchtwegen en de huid; professionele producten mogen 
ernstige oogletsels kunnen veroorzaken 

    

het eindproduct mag geen overgevoeligheid kunnen 
veroorzaken bij contact met de ogen of de huid 

    

het eindproduct mag niet bijtend zijn (met risico C), 
uitgezonderd bij professionele producten of bij WC-
producten voor consumenten 

    

het eindproduct mag niet carcinogeen zijn     

het eindproduct mag niet mutageen zijn (met risico Mut)     

het eindproduct mag niet giftig zijn voor de voortplanting 
(met risico Rep) 

    

het eindproduct mag niet ontplofbaar zijn (met risico E)     

het eindproduct mag niet (zeer) licht ontvlambaar zijn 
(met risico F, Fx of F+) 

    

het eindproduct bevat niet meer dan 0,01 gew% stoffen 
die giftige gassen kunnen veroorzaken in contact met 
zuren (met risicozin R31), tenzij het gaat om sanitaire of 
ruitenreinigers 

    

het eindproduct bevat niet meer dan 0,01 gew% stoffen 
die schadelijk kunnen zijn via de borstvoeding (met 
risicozin R64) 

    

het eindproduct bevat niet meer dan 0,01 gew% stoffen 
die schadelijk kunnen zijn voor de ozonlaag (met risicozin 
R59) 

    

het product mag geen reactieve of organische 
chloorverbindingen bevatten 

    



het product mag geen lineaire alkyleenbenzeensulfonaten 
(LAS) bevatten 

    

het product mag geen nanodeeltjes zilver bevatten     

het product mag geen (potentieel) endocrien verstorende 
stoffen bevatten 

    

het product mag geen (poly-)geperfluorideerde stoffen 
bevatten 

    

het product mag geen methyldibroomglutaronitril (MG) 
bevatten 

    

vernevelde producten mogen geen enzymen bevatten; in 
andere producten moeten de enzymen in vloeibare vorm 
voorkomen of als granulaat dat geen stof vrijgeeft 

    

het product mag niet meer dan 10 gew% vluchtige 
organische stoffen met een kooppunt beneden 150 °C 
bevatten 

    

het product mag geen ingrediënt bevatten, biociden 
uitgezonderd, in een hoeveelheid van meer dan 0,01 
gew% van het eindproduct dat gevaarlijk kan zijn voor de 
ozonlaag (met risicozin R59) 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 53 : DOEKEN EN ZWABBERS VAN MICROVEZEL 

 

 

Vraag 1 : Voor doeken en zwabbers van microvezel bestaat er een label dat garandeert dat de producten in kwestie 
voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat 
om het label Nordic Swan.  Gelieve aan te geven of dit label u bekend is en eventueel reeds vertegenwoordigd in 
uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een product voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment milieuvriendelijke doeken en zwabbers van 
microvezel producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, 
die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten uit uw assortiment nu reeds of 
binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het product mag geen kleurstoffen met metaalcomplexen bevatten, zelfs niet in de delen die geen 
contact maken met het te reinigen oppervlak 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het product mag geen stoffen bevatten met daarin meer dan 0,1 gew% aan chemicaliën 
die carcinogene effecten kunnen hebben, of kanker (al dan niet bij inademing) of erfelijke genetische schade 
kunnen veroorzaken (met risicozinnen R40, R45, R46 of R49) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het product mag geen stoffen bevatten met daarin meer dan 0,1 gew% aan chemicaliën 
die de vruchtbaarheid of het ongeboren kind kunnen schaden, mogelijk gevaar opleveren voor de vruchtbaarheid 
of voor beschadiging van het ongeboren kind, of andere onherstelbare effecten kunnen veroorzaken (met 
risicozinnen R60, R61, R62, R63 of R68) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : De hoeveelheid vrij en gedeeltelijk in water oplosbaar formaldehyde is niet groter dan 
30 ppm 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : De delen van de zwabber die geen contact kunnen maken met het te reinigen oppervlak 
bevatten geen gehalogeneerde verbindingen zoals PVC 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 4 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 54 : DETERGENT VOOR VAATWAS MET DE HAND 

 

 

Vraag 1 : Voor detergent voor vaatwas met de hand bestaan er drie labels die garanderen dat de producten in 
kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  
Het gaat om de labels Nordic Swan, EU Ecolabel en Österreichisches Umweltzeichen.  Gelieve aan te geven of deze 
labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment detergenten voor (huishoudelijke) 
vaatwasmachines producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale 
vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu 
reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het product bevat geen ingrediënten in een hoeveelheid van meer dan 0,01 gew% van het 
eindproduct waarbij cancirogene effecten niet zijn uitgesloten of die kanker kunnen veroorzaken (al dan niet bij 
inademing) (met risicozinnen R40, R45 of R49) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het product bevat geen ingrediënten in een hoeveelheid van meer dan 0,1 gew% van 
het eindproduct die overgevoeligheid bij inademing of contact met de huid kunnen veroorzaken (met risicozinnen 
R42 of R43) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het product bevat geen ingrediënten in een hoeveelheid van meer dan 0,01 gew% van 
het eindproduct die erfelijke genetische schade kunnen veroorzaken, de vruchtbaarheid of het ongeboren kind 
kunnen schaden, mogelijk gevaar opleveren voor verminderde vruchtbaarheid of voor beschadiging van het 
ongeboren kind, schadelijk kunnen zijn via borstvoeding, of waarbij andere onherstelbare effecten niet zijn 
uitgesloten (met risicozinnen R46, R60, R61, R62, R63, R64 of R68) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Per gestandaardiseerde aanbevolen dosis mogen er niet meer dan 0,2 mg zitten aan 
ingrediënten die (zeer) giftig zijn voor waterorganismen en op lange termijn schadelijke effecten kunnen 
veroorzaken in het aquatisch milieu (met risicozinnen R50/53 of R51/53) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Per gestandaardiseerde aanbevolen dosis mogen er niet meer dan 0,2 mg zitten aan 
ingrediënten die gevaarlijk zijn voor de ozonlaag (met risicozin R59) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Het product mag geen alkylfenolethoxylaten (APEO) of derivaten ervan bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Het product mag geen ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) of zouten ervan bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Specificatie 8 : Het product mag geen nitrilotriacetaat (NTA) bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : Het product mag geen nitromuskus, muskusxyleen, muskusambrette, moskeen, 
muskusisebetine, muskusketon, HHCB of AHTN bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.10 : Specificatie 10 : De concentratie aan biocides mag niet hoger zijn dan toegelaten door de Richtlijn 
76/768/EEG 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Tensioactieve stoffen moeten goed biologisch afbreekbaar zijn 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Specificatie 12 : Het eindproduct mag niet schadelijk (Xn) of bijtend (C) zijn 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.13 : Specificatie 13 : Professionele producten mogen geen geurstoffen bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.14 : Specificatie 14 : Indien geurstoffen worden toegevoegd, moeten de richtlijnen van de International 
Fragrance Association worden gerespecteerd 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.15 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment detergent voor 
vaatwas met de hand alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende 
types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan 
voldoet minstens 
één product uit 
ons assortiment 

neen, hieraan voldoet 
geen enkel product uit 
ons assortiment en dit 
is ook niet voorzien 

neen, maar wij 
voorzien wel dat over 
hoogstens twee jaar 
een product hieraan 

zal voldoen 

weet 
niet 

het product is niet geclassificeerd als zeer giftig (Tx) of giftig (T)     

het product is niet geclassificeerd als  schadelijk voor het milieu 
(N of zonder symbool) 

    

het product is niet geclassificeerd als een gevaar voor ernstig 
oogletsel (Xi met risicozin R41) 

    

het product is niet geclassificeerd als carcinogeen (T/Xn)     

het product is niet geclassificeerd als mutageen (T/Xn)het 
product is niet geclassificeerd als overgevoeligheid veroorzakend 
(Xn/Xi)het product is niet geclassificeerd als giftig voor de 
voortplanting (T/Xn)het product is niet geclassificeerd als  
explosief (E), brandverwekkend (O), uiterst ontvlambaar (Fx), 
zeer ontvlambaar (F) of ontvlambaar (geen symbool) 

    

gebruikte biociden die (zeer) giftig zijn voor waterorganismen 
en op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken in 
het aquatisch milieu (risicozinnen R50/53 en R51/53) mogen 
niet bioaccumuleerbaar zijn 

    

toegevoegde kleurstoffen moeten toegelaten zijn volgens 
Richtlijn 76/768/EEG en 94/36/EEG en mogen niet (zeer) giftig 
zijn voor waterorganismen en op lange termijn geen schadelijke 
effecten kunnen veroorzaken in het aquatisch milieu 
(risicozinnen R50/53 en R51/53) 

    

alle producten bevatten duidelijke instructies voor de dosering     

de onderdelen van de primaire verpakkingen moeten 
gemakkelijk scheidbaar zijn 

    

alle ingrediënten moeten biologisch afbreekbaar zijn     

bij de productie van de geleverde producten worden geen 
dierproeven uitgevoerd 

    



 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

20.  Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 

 



FICHE 55 : DETERGENT VOOR (HUISHOUDELIJKE) VAATWASMACHINES 

 

 

Vraag 1 : Voor detergent voor (huishoudelijke) vaatwasmachines bestaan er drie labels die garanderen dat de 
producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-specificaties waardoor ze de kwalificatie 
"milieuvriendelijk" verdienen.  Het gaat om de labels Nordic Swan, EU Ecolabel en Österreichisches 
Umweltzeichen.  Gelieve aan te geven of deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 

3     nu reeds vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     over ten hoogste twee jaar vertegenwoordigd in ons assortiment 

3     niet vertegenwoordigd in ons assortiment en ook niet voorzien op korte termijn 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment detergent voor (huishoudelijke) 
vaatwasmachines producten omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale 
vereisten, die we hierna in detail zullen opsommen.  Weet u in welke mate producten of procédés die u toepast nu 
reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale vereisten ? 

Specificatie 1 : Het product bevat geen ingrediënten in een hoeveelheid van meer dan 0,01 gew% van het 
eindproduct waarbij cancerogene effecten niet zijn uitgesloten of die kanker kunnen veroorzaken (al dan niet bij 
inademing) (met risicozinnen R40, R45 of R49) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het product bevat geen ingrediënten in een hoeveelheid van meer dan 0,01 gew% van 
het eindproduct die erfelijke genetische schade kunnen veroorzaken, de vruchtbaarheid of het ongeboren kind 
kunnen schaden, mogelijk gevaar opleveren voor verminderde vruchtbaarheid of voor beschadiging van het 
ongeboren kind, schadelijk kunnen zijn via borstvoeding, of waarbij andere onherstelbare effecten niet zijn 
uitgesloten (met risicozinnen R46, R60, R61, R62, R63, R64 of R68) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Het product bevat geen ingrediënten die (zeer) giftig zijn voor waterorganismen en op 
lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken in het aquatisch milieu (met risicozinnen R50/53 of 
R51/53) 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Specificatie 4 : Het product mag geen alkylfenolethoxylaten (APEO) of derivaten ervan bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.5 : Specificatie 5 : Het product mag geen ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) of zouten ervan bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.6 : Specificatie 6 : Het product mag geen nitrilotriacetaat (NTA) bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Specificatie 7 : Het product mag geen nitromuskus, muskusxyleen, muskusambrette, moskeen, 
muskusisebetine, muskusketon, HHCB of AHTN bevatten 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.8 : Specificatie 8 : De hoeveelheid fosfaten moet minder dan 10 g per wascyclus bedragen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Specificatie 9 : De hoeveelheid niet goed biologisch (aeroob) afbreekbare fosfonaten moet minder dan 
0,2 g per wascyclus bedragen 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.10 : Specificatie 10 : Tensioactieve stoffen moeten goed (aeroob) biologisch afbreekbaar zijn; de 
hoeveelheid tensioactieve stoffen die niet goed (anaeroob) biologisch afbreekbaar zijn, mag niet groter zijn dan 
1,2 g per wascyclus 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 2.11 : Specificatie 11 : Indien geurstoffen worden toegevoegd, moeten de richtlijnen van de International 
Fragrance Association worden gerespecteerd 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.12 : Heeft u producten die aan al de hiervoor vermelde specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voordoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment detergent voor 
(huishoudelijke) vaatwasmachines alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze 
bijkomende types vereisten voldoet ? 

Vraag ja, hieraan voldoet 
minstens één product uit 

ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook niet 
voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee jaar 

een product hieraan zal voldoen 

weet 
niet 

het product is niet geclassificeerd als 
gevaarlijk of schadelijk voor het 
milieu (N of zonder symbool) 

0 0 0 0 

alle producten bevatten duidelijke 
instructies voor de dosering 

0 0 0 0 

de kartonnen verpakkingen bestaan 
voor minstens 80% uit gerecycleerd 
materiaal 

0 0 0 0 

alle ingrediënten moeten biologisch 
afbreekbaar zijn 

0 0 0 0 

bij de productie van de geleverde 
producten worden geen dierproeven 
uitgevoerd 

0 0 0 0 

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 

 



KLEDING  EN  TEXTIEL 

 

Vraag 1 : Voor kleding en textiel bestaan er een aantal labels die garanderen dat de producten in duurzame 
omstandigheden werden geproduceerd.  Ze kunnen betrekking hebben op aspecten verbonden met de gezondheid, 
het leefmilieu, sociale omstandigheden, enz.  Gelieve voor elk van de hierna volgende labels aan te geven of het u 
bekend is en eventueel reeds is vertegenwoordigd in uw assortiment. 

Vraag 
niet 

bekend 

3     nu reeds 
vertegenwoordigd in 
ons assortiment 

over ten hoogste 2 jaar 
vertegenwoordigd in ons 

assortiment 

momenteel nog niet 
vertegenwoordigd, en ook 
niet voorzien op korte 

termijn 

3     
weet 
niet 

het Europese eco-label voor 
milieuvriendelijke producten 

     

het Nordic-eco-label voor 
milieuvriendelijke producten(Nordic 
Swan) 

     

het öko-tex-100-label voor gezonde 
producten 

     

één van de Europese bio-labels voor 
biologisch geteelde natuurlijke vezels 

     

het Belgisch sociaal label, voor 
productie in sociaal verantwoorde 
omstandigheden 

     

het biogarantielabel (garandeert 
verschillende van de bovenvermelde 
duurzaamheidsaspecten) 

     

het EKO Sustainable Textile-label 
(idem) 

     

het Naturtextil (Best)-label (idem)      

het Demeter-label (idem)      

 

Vraag 2 : Kent u eventueel nog (een) ander(e) label(s) dan de hiervoor vermelde ? 



Antwoordoptie 

3     Ja 

3     Neen 

 

Vraag 3 : Gelieve de naam van dit (of deze) label(s) te preciseren 

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 73 : VERVEN,  VERNISSEN  EN  BEITSEN  VOOR  GEBRUIK  BINNEN-  EN  BUITENHUIS 

 

 

Vraag 1 : Deze vragenlijst heeft betrekking op verven, vernissen en beitsen voor gebruik binnen- en buitenhuis.  
Hiervoor bestaan er meerdere labels die garanderen dat de producten in kwestie voldoen aan een aantal minimum-
specificaties waardoor ze de kwalificatie "milieuvriendelijk" verdienen.  De volgende vier labels zijn van 
toepassing op alle soorten verven, vernissen en beitsen : Blaue Engel, NF Environnement, EU Ecolabel en Nature 
Plus. Gelieve aan te geven of deze labels u bekend zijn en eventueel reeds vertegenwoordigd zijn in uw 
assortiment. 

Antwoordoptie 
nu reeds vertegenwoordigd in 

ons assortiment 
over ten hoogste twee jaar 

vertegenwoordigd in ons assortiment 
niet vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
weet 
niet 

Blaue Engel 1 0 0 0 

NF 
Environnement 

1 0 0 0 

EU Ecolabel 1 0 0 0 

Nature Plus 1 0 0 0 

 

Voor verven, vernissen en beitsen voor gebruik buitenshuis bestaat er nog een vijfde label, nl. Milieukeur. Gelieve 
aan te geven of dit label reeds is vertegenwoordigd in het betrokken deelsegment van uw assortiment. 

Antwoordoptie 
nu reeds vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
over ten hoogste twee jaar 

vertegenwoordigd in ons assortiment 
niet vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
weet 
niet 

Milieukeur 1 0 0 0 

 

Voor muurverven voor gebruik binnenshuis bestaat er eveneens een vijfde label, nl. Nordic Swan. Gelieve aan te 
geven of dit label reeds is vertegenwoordigd in het betrokken deelsegment van uw assortiment. 

Antwoordoptie 
nu reeds vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
over ten hoogste twee jaar 

vertegenwoordigd in ons assortiment 
niet vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
weet 
niet 



Nordic Swan 1 0 0 0 

 

Voor verven, vernissen en beitsen voor gebruik binnenshuis bestaan er nog en vijfde en een zesde label, nl. 
Milieukeur en Nordic Swan. Gelieve aan te geven of dit label reeds is vertegenwoordigd in het betrokken 
deelsegment van uw assortiment. 

Antwoordoptie 
nu reeds vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
over ten hoogste twee jaar 

vertegenwoordigd in ons assortiment 
niet vertegenwoordigd in ons 

assortiment 
weet 
niet 

Milieukeur 1 0 0 0 

Nordic Swan 1 0 0 0 

 

Vraag 2.1 : De in vraag 1 vermelde labels worden toegekend wanneer een productieprocédé voldoet aan een aantal 
minimum-vereisten; het is natuurlijk mogelijk dat uw assortiment verven voor gebruik buitenshuis producten 
omvat die weliswaar geen label dragen, maar die toch voldoen aan deze minimale vereisten, die we hierna in detail 
zullen opsommen.  Weet u in welke mate uw producten nu reeds of binnenkort voldoen aan elk van deze minimale 
vereisten ? 

Specificatie 1 : Het product is niet geclassificeerd als zeer giftig, giftig, carcinogeen, giftig voor de voortplanting of 
mutageen volgens Richtlijn 1999/45/EEG. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.2 : Specificatie 2 : Het gehalte aan bewaarmiddelen die als giftig of zeer giftig zijn geclassificeerd, mag 
niet hoger zijn dan 0,1 gew% van de totale verfformulering. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 



3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.3 : Specificatie 3 : Met uitzondering van hetgeen is vermeld in vraag 2.2, mogen er geen andere 
ingrediënten worden toegevoegd die geclassificeerd zijn als giftig, zeer giftig, cancerogeen, mutageen of giftig 
voor de voortplanting. 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2.4 : Heeft u verven voor gebruik binnenshuis (geen muurverven) die aan al de hiervoor vermelde 
specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 2.5 : Heeft u muurverven voor gebruik binnenshuis die aan al de hiervoor vermelde specificaties 
tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 



Vraag 2.6 : Heeft u verven voor gebruik buitenshuis (geen muurverven) die aan al de hiervoor vermelde 
specificaties tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 2.7 : Heeft u muurverven voor gebruik buitenshuis die aan al de hiervoor vermelde specificaties 
tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 2.8 : Heeft u vernissen en beitsen voor gebruik binnenshuis die aan al de hiervoor vermelde specificaties 
tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 

 

Vraag 2.9 : Heeft u vernissen en beitsen voor gebruik buitenshuis die aan al de hiervoor vermelde specificaties 
tegelijkertijd voldoen ? 

Antwoordoptie 

3     ja, minstens één product uit ons assortiment voldoet aan al deze specificaties 

3     neen, geen enkel product voldoet aan al deze specificaties tegelijkertijd 

3     weet niet 



 

Vraag 3 : Naast de minimum-vereisten die in vraag 2 aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een aantal 
bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment verven, vernissen 
en beitsen voor gebruik binnen- en buitenhuis alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw 
assortiment aan deze bijkomende types vereisten voldoet ? 

Antwoordoptie 
ja, hieraan voldoet 

minstens één product 
uit ons assortiment 

neen, hieraan voldoet geen 
enkel product uit ons 

assortiment en dit is ook 
niet voorzien 

neen, maar wij voorzien wel 
dat over hoogstens twee 

jaar een product hieraan zal 
voldoen 

weet 
niet 

het product is niet geclassificeerd als 
gevaarlijk voor het milieu, schadelijk, bijtend 
of irriterend volgens Richtlijn 1999/45/EG 

    

het product is niet geclassificeerd als 
explosief, oxiderend, zeer ontvlambaar of 
ontvlambaar volgens Richtlijn 1999/45/EG 

    

het gehalte aan bewaarmiddelen die als 
schadelijk voor het milieu zijn geclassificeerd, 
mag niet hoger zijn dan 0,1 gew% van de 
totale verfformulering 

    

het product mag geen solventen bevatten die 
geclassificeerd zijn als schadelijk voor het 
milieu 

    

het product mag de volgende glycolethers niet 
bevatten : DEGME, EGDME, DEGEE, DEGDME, 
TEGME, TEGDME en EGBE 

    

het product mag geen biocides bevatten, 
tenzij microbiocides als bewaarmiddel voor de 
pot 

    

 

Vraag 4 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 5 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 



 

Vraag 6 : Wat is uw e-mail adres ? 

 



FICHE 77 : VUILNISOPHAALDIENSTEN 

 

 

Vraag 1 : Weet u of uw onderneming bij de uitvoering van de vuilnisophaaldiensten de volgende specificaties kan 
respecteren : 

Specificatie 1 : De motoren van de ingezette voertuigen voldoen aan de Euro IV-norm 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2 : Specificatie 2 : De ingezette voertuigen kunnen rijden op hernieuwbare energie (biobrandstoffen, groene 
elektriciteit of waterstof geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen) 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 3 : Specificatie 3 : De gemiddelde geluidsemissie van de ingezette voertuigen ligt onder 102 dB(A) 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 4 : Specificatie 4 : De bestuurders van de ingezette voertuigen worden via een erkende instelling regelmatig 
geschoold in milieubewust rijden 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 5 : Specificatie 5 : Voor de voertuigen worden smeeroliën gebruikt met een lage viscositeit (categorie SAE-
0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig) of oliën met minstens 25% geregenereerde basisoliën 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 6 : Specificatie 6 : De gebruikte banden hebben een rolweerstand van minstens 0,60% voor vrij draaiende 
wielen en 0,70% voor aangedreven wielen 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 7 : Specificatie 7 : De gebruikte banden bevatten geen stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu of voor de 
gezondheid (cfr. de risicozinnen vastgelegd in de Richtlijn 67/548/EEF) 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 8 : Specificatie 8 : De emissies van verontreinigende stoffen door voertuigen met een motorvermogen van 
130 tot 560 kW zijn beperkt tot 3 g CO per kWh, 4 g koolwaterstoffen + NOx per kWh, en tot 0,2 g fijn stof per 
kWh 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 9 : Specificatie 9 : De emissies van verontreinigende stoffen door voertuigen met een motorvermogen van 
75 tot 130 kW zijn beperkt tot 5 g CO per kWh, 4 g koolwaterstoffen + NOx per kWh, en tot 0,3 g fijn stof per kWh 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 10 : Specificatie 10 : De emissies van verontreinigende stoffen door voertuigen met een motorvermogen van 
37 tot 75 kW zijn beperkt tot 5 g CO per kWh, 4,7 g koolwaterstoffen + NOx per kWh, en tot 0,4 g fijn stof per kWh 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 11 : Specificatie 11 : De emissies van verontreinigende stoffen door voertuigen met een motorvermogen van 
19 tot 37 kW zijn beperkt tot 5,5 g CO per kWh, 7,5 g koolwaterstoffen + NOx per kWh, en tot 0,6 g fijn stof per 
kWh 

Antwoordoptie 

3     wij voldoen hieraan integraal 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, maar voorzien om hieraan binnen de twee jaar integraal te kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan maar gedeeltelijk, en voorzien geen evolutie binnen de twee jaar 

3     wij kunnen hieraan niet voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 12 : Naast de minimum-vereisten die in de vorige vragen aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een 
aantal bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van uw vuilnisophaaldiensten alleen maar 
kunnen verhogen.  Weet u in welke mate uw bedrijf hieraan voldoet ? 

Vraag 3     wij 
voldoen 
hieraan 
integraal 

3     wij voldoen hieraan 
maar gedeeltelijk, maar 

voorzien om hieraan binnen 
de twee jaar integraal te 

kunnen voldoen 

3     wij voldoen hieraan 
maar gedeeltelijk, en 
voorzien geen evolutie 
binnen de twee jaar 

3     wij 
kunnen 

hieraan niet 
voldoen 

3     
weet 
niet 

de uitlaatemissies voldoen aan de Euro 
V-norm 

     

de uitlaatemissies voldoen aan de Euro 
VI-norm 

     

de voertuigen zijn uitgerust met een 
meetsysteem voor de bandenspanning 

     

uw bedrijf rapporteert regelmatig, en 
minstens één maal per jaar, over de 
verbruikte hoeveelheden van elk type 
brandstof en de ermee gepaard gaande 
CO2-uitstoot 

     

 

Vraag 13 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 14 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 15 : Wat is uw e-mail adres (voor eventueel verder contact) ? 



FICHE 78 : PERSONENVOERTUIGEN 

 

 

Vraag 1 : Weet u of u voertuigen kan aanbieden die voldoen aan de volgende specificaties : 
 
Specificatie 1 : Breaks behorend tot de klasse "grote afstandsvoertuigen & standingvolle voertuigen met een 
representatief karakter" en die rijden op benzine of flexyfuel hebben een ecoscore van minimaal 60 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 2 : Specificatie 2 : Breaks behorend tot de klasse "grote afstandsvoertuigen & standingvolle voertuigen met 
een representatief karakter" en die rijden op diesel of gas hebben een ecoscore van minimaal 62 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 3 : Specificatie 3 : Monovolumes behorend tot de klasse "grote afstandsvoertuigen & standingvolle 
voertuigen met een representatief karakter" en die rijden op benzine of flexyfuel hebben een ecoscore van 
minimaal 55 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 



3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 4 : Specificatie 4 : Monovolumes behorend tot de klasse "grote afstandsvoertuigen & standingvolle 
voertuigen met een representatief karakter" en die rijden op diesel of gas hebben een ecoscore van minimaal 58 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 5 : Specificatie 5 : Berlines en andere voertuigen behorend tot de klasse "grote afstandsvoertuigen & 
standingvolle voertuigen met een representatief karakter" en die rijden op benzine of flexyfuel hebben een 
ecoscore van minimaal 62 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 6 : Specificatie 6 : Berlines en andere voertuigen behorend tot de klasse "grote afstandsvoertuigen & 
standingvolle voertuigen met een representatief karakter" en die rijden op diesel of gas hebben een ecoscore van 
minimaal 65 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 



3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 7 : Specificatie 7 : Breaks en monovolumes behorend tot de klasse "afstandsvoertuigen" en die rijden op 
benzine of flexyfuel hebben een ecoscore van minimaal 60 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 8 : Specificatie 8 : Breaks en monovolumes behorend tot de klasse "afstandsvoertuigen" en die rijden op 
diesel of gas hebben een ecoscore van minimaal 63 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 9 : Specificatie 9 : Berlines en andere voertuigen behorend tot de klasse "afstandsvoertuigen" en die rijden 
op benzine of flexyfuel hebben een ecoscore van minimaal 65 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 



Vraag 10 : Specificatie 10 : Berlines en andere voertuigen behorend tot de klasse "afstandsvoertuigen" en die 
rijden op diesel of gas hebben een ecoscore van minimaal 67 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 11 : Specificatie 11 : Breaks en monovolumes behorend tot de klasse "stadsvoertuigen en compacte 
voertuigen" en die rijden op benzine, flexyfuel, diesel of gas hebben een ecoscore van minimaal 65 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 12 : Specificatie 12 : Berlines en andere voertuigen behorend tot de klasse "stadsvoertuigen en compacte 
voertuigen" en die rijden op benzine of flexyfuel of gas hebben een ecoscore van minimaal 65 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 13 : Specificatie 13 : Berlines en andere voertuigen behorend tot de klasse "stadsvoertuigen en compacte 
voertuigen" en die rijden op diesel of gas hebben een ecoscore van minimaal 68 

Antwoordoptie 



3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 14 : Specificatie 14 : De emissie van roetdeeljes door dieselvoertuigen mag niet hoger zijn dan 5 mg/km 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 15 : Specificatie 15 : De voertuigen moeten voldoen aan de huidige EURO-standaard 

Antwoordoptie 

3     ja, hieraan voldoet minstens één product uit ons assortiment 

3     neen, hieraan voldoet geen enkel product uit ons assortiment en dit is ook niet voorzien 

3     neen, maar wij voorzien wel dat over hoogstens twee jaar een product hieraan zal voldoen 

3     weet niet 

 

Vraag 16 : Naast de minimum-vereisten die in de vorige vragen aan bod zijn gekomen, bestaan er ook nog een 
aantal bijkomende optionele vereisten die het duurzaam karakter van een product uit uw assortiment 
personenauto’s alleen maar kunnen verhogen.  Weet u welk deel van uw assortiment aan deze bijkomende types 
vereisten voldoet ? 

Vraag 

3     ja, hieraan 
voldoet minstens 
één product uit ons 

assortiment 

3     neen, hieraan 
voldoet geen enkel 
product uit ons 

assortiment en dit is 
ook niet voorzien 

3     neen, maar wij 
voorzien wel dat over 
hoogstens twee jaar 
een product hieraan 

zal voldoen 

3     
weet 
niet 



de geluidsemissies zijn lager dan de wettelijke waarden     

het voertuig is uitgerust met een schakelindicator     

het voertuig is uitgerust met een meetsysteem voor de 
bandenspanning 

    

het aardopwarmingsvermogen van de gefluoreerde 
broeikasgassen in de airco is lager dan 150; indien het 
hoger is, mag de leksnelheid niet groter zijn dan 40 g per 
jaar bij een enkelvoudige verdamper, en van 60 g per jaar 
bij een dubbele verdamper 

    

 

Vraag 17 : Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. (deze enquête over) duurzame producten of procédés in uw 
bedrijfssector ? 

 

Vraag 18 : Wat is uw functie binnen uw bedrijf ? 

 

Vraag 19 : Wat is uw e-mail-adres 

 

 


