
EU Ecolabel jaarverslag 2015 

Dagelijkse werking van het Belgisch comité voor de toekennen van het 
Europese Milieukeurmerk 
 
Na 6 jaar voorzitterschap verlaat mevrouw Paulette Halleux het 
EU Ecolabel en krijgt het Comité voor het toekennen van het 
Europese milieukeurmerk een nieuwe voorzitter: de heer 
Frédérick Warzée.  
 
 
Verder besliste het Comite om een nieuw vergoedingensysteem uit te werken voor het EU Ecolabel 
in België:  

• Het bedrag van de aanvraagvergoeding zal opgetrokken worden, met een 
onderscheid tussen de grote bedrijven, de KMO’s en de micro-ondernemingen; 

• Er zal een hernieuwingsvergoeding gevraagd worden wanneer de dossiers 
herzien worden bij de publicatie van nieuwe criteria 

• Er zal een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden voor het gebruik van het label 
voor de grote bedrijven en de KMO’s, niet voor de micro-ondernemingen  

• Inspectiekosten buiten België zullen door de licentiehouder moeten gedragen 
worden. 
 

Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de analyse van de bijdragen die worden toegepast in onze 
buurlanden: Frankrijk, Nederland en Duitsland. De bijdragen die in die landen worden gevraagd 
liggen aanzienlijk hoger dan in België, maar dat weerhoudt die landen er niet van om aanzienlijk 
meer licenties toe te kennen dan België. De bijdragen voor het label lijken geen grote rem te zijn 
voor het aantal aanvragen voor een label. 
 
Voor de jaarlijkse vergoeding werd bewust gekozen voor een vaste kostenstructuur zodat het voor 
de licentiehouders duidelijk is welke kosten zij zullen betalen. In tegenstelling tot de buurlanden 
waar voor de jaarlijkse vergoeding in functie van de omzet is. Daarnaast wenst het comité geen 
vergoeding te vragen bij uitbreidingen en wijzigingen van bestaande licenties.  
 
Het secretariaat van het Comité voor de toekenning van het Europese milieukeur maakte hiertoe 
een ontwerp van koninklijk besluit (zie tabel). De publicatie en het in voege treden hiervan is 
voorzien voor 2016. 
 
 

Grootte bedrijf Aanvraag/ 

Hernieuwing 

EUR* 

 

Uitbreiding/ 

Wijziging  

EUR 

Jaarlijks  

EUR 

Inspectie  

EUR*** 

Standaard 2000 - 500   

KMO** +  

Ontwikkelingsland 

600 - 200 

Micro-onderneming** 350 - - 



* Maximumbedragen opgelegd door de Europese Commissie. Deze bedragen worden vermindert met 30% voor bedrijven 
die geregistreerd zijn via EMAS en met 15% voor bedrijven die gecertificeerd zijn overeenkomstig de ISO 14001-norm (% 
opgelegd door de Europese Commissie) 
** Volgens de Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen 
*** Wanneer buiten de lidstaat waar de bevoegde instantie gevestigd is, controle ter plaatse nodig is, wordt de aanvrager 
de inspectiekosten aangerekend. Deze kosten zijn de werkelijke kosten van de verplaatsing, het verblijf, de audit en de per 
diem. 

 

Evolutie EU Ecolabel licenties in België 
 
In 2015 telt België in totaal 38 licenties voor het EU Ecolabel. Dat zijn er 7 meer dan in 2014. In de 
productgroep allesreinigers en sanitairreinigers kwamen er 3 bij, bij de handafwasmiddelen 2. Deze 
2 productgroepen tellen ook het meeste licenties. Daarnaast kwam er een licentie bij in een nieuwe 
productgroep nl. voor smeermiddelen. De andere nieuwe licenties waren er in de zepen en 
shampoos en de wasmiddelen (zie Grafiek 1: Het aantal licenties per productgroep). 
 
In België is het EU Ecolabel momenteel toegekend aan 11 van de 34 productgroepen waarvoor het 
EU Ecolabel bestaat. De sterkste toename in het aantal producten was er binnen de allesreinigers en 
sanitairreinigers (+50) en in mindere mate binnen de handafwas- (+11) en de wasmiddelen (+11) (zie 
grafiek 2 en Grafiek 3: Het aantal producten per productgroep). De meest succesvolle 
productgroepen in België blijven de verven en vernissen, gevolgd door de allesreinigers en 
sanitairreinigers en textiel. 
 
Binnen Europa zijn er in totaal 2031 licenties (zie   



Grafiek 4: Aantal licenties toegekend in Europa ). België telde in september 35 licenties. In totaal zijn 
er in 2015 44711 producten met het EU Ecolabel, bijna de helft daarvan is toegekend in Italië (zie 
Grafiek 5: Aantal producten met het EU Ecolabel in Europa).  

Grafiek 1: Het aantal licenties per productgroep 

 

 

Grafiek 2: Het aantal producten waaraan het EU Ecolabel werd toegekend 

 
 

Grafiek 3: Het aantal producten per productgroep 
 



 
 
 

  



Grafiek 4: Aantal licenties toegekend in Europa (september 2015) 
 

 
 

Grafiek 5: Aantal producten met het EU Ecolabel in Europa (sept 2015) 

 



 
 

Controle op het EU Ecolabel 
 

Controle door de inspectiedienst van de FOD 
Ieder jaar wordt er controle uitgevoerd met betrekking tot het EU Ecolabel. De beschikbaarheid van 
de inspectiedienst van de FOD voor het EU Ecolabel is beperkt. Daarom selecteert het secretariaat 
van het EU Ecolabel Comité ieder jaar een aantal licentiehouders om controle bij uit te voeren. 
Volgende criteria zijn hierbij van belang: reeds lang geen inspectie meer gehad, nieuwe 
licentiehouders, weinig interactie met licentiehouders, nakende herziening productgroep,…. Voor 
2015 werden er 3 licentiehouders geselecteerd en deze werden ook door de inspectiedienst van de 
FOD gecontroleerd. Er werden geen zware inbreuken vastgesteld. Tevens vond ook nog een 
opvolgcontrole plaats naar aanleiding van een inbreuk vastgesteld in 2014. 
 

Controle door het secretariaat ivm het foutief gebruik van het EU Ecolabel online: 
Naast de controles door de inspectiedienst doet het secretariaat ook controle op het foutief gebruik 
van het EU Ecolabel online. 
In 2015 werden de websites van de licentiehouders niet gecontroleerd. Dit gebeurde in 2014 en was 
in 2015 geen prioriteit, in 2016 zal dit opnieuw gebeuren. Wel werden 5 websites van niet-
licentiehouders gecontacteerd in verband met het verkeerd gebruik van het EU Ecolabel (bv. 
foutieve tekst of logo bij niet EU Ecolabel producten). 
 
 
 

 
Figuur 1: EU Ecolabel Comité en het secretariaat met de nieuwe voorzitter, van links naar rechts: Michel Degaillier, Steve 
Braem, Frédérick Warzee, Catherine Grimonpont, Joseph van der Stegen, Fabienne Godin, Nina Szostek, Roland Moreau, 
Kathelijne De Ridder, Hannelore Schorpion en Vanessa Biebel 

 


