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Algemene milieukeurmerken stellen sociale eisen en/of milieueisen. Hierbij kun
je denken aan bijvoorbeeld eisen met betrekking tot watervervuiling,
hulpstoffen, chemicaliën en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

vaak te zien op snelle consumptie
goederen, mode, papier, doe-het-zelf artikelen, tuinartikelen en elektronica.
is een Nederlands label voor producten
en diensten. Het label is vaak te zien op schoonmaakartikelen, bloemen en planten,
brandblussers en kantoorartikelen.
zijn labels voor elektronica die energiezuinig en een minder
negatieve impact hebben op de productie dan artikelen zonder dit label.

zijn algemene duurzaamheid labels met milieu
eisen.
zijn algemene duurzaamheid labels met milieu eisen voor potgrond.

Chemische stoffen worden in allerlei artikelen gebruikt, van make-up tot verf en
van speelgoed tot kleding. Ze kunnen ons leven makkelijker maken: ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat crème lang houdbaar blijft en bijvoorbeeld dat onze
rubberen of kunststof laarzen soepel zijn.
Normaal gesproken wanneer wetgeving wordt nageleefd en je zelf goed met het
artikel omgaat, zijn chemische stoffen in het eindproduct niet gevaarlijk voor
onze gezondheid of het milieu.
In sommigen gevallen is er een mogelijk risico dat bepaalde chemische stoffen
toch een negatieve impact hebben op het milieu of onze gezondheid. Wij lichten
via dit thema artikelen uit die een alternatief bieden voor eenzelfde soort artikel.
Het thema wordt mogelijk op een later moment nog uitgebreid.

●

PFAS-vrij (met name relevant voor pannen)

●

PFC-vrij (met name relevant voor waterafstotende of waterdichte kleding)

Een artikel valt binnen dit thema wanneer het goede teeltmethoden, betere
arbeidsomstandigheden en meer zorg voor het milieu stimuleert. Vaak zijn deze
labels te vinden op snelle consumptiegoederen, cosmetica, eten, koffie en thee, en
nog veel meer productgroepen.
Natuurlijke cosmetica
garanderen dat de meeste ingrediënten natuurlijk
zijn.
✓NaTrue
Biologisch: Biologische producten
✓Natural Cosmetic Standard
bestaan voornamelijk uit natuurlijke
ingrediënten die biologisch zijn geteeld.
Ee nalgemeen label met
betrekking
tot
betere
teeltmethoden
en meer
✓COSMOS Organic
✓EKO
zorg voor het milieu tijdens de landbouw.
(Ecocert)
✓Europees
✓UTZ
Keurmerk voor ✓COSMOS Natural
✓RSPO & RSPO Mix
(Ecocert)
Biologisch
✓Rainforest Alliance
✓Ecogarantie
✓Demeter
Gericht op betere teelt✓USDA Organic ✓Krav
methoden en meer zorg voor het milieu tijdens
✓Soil Assocation ✓ICADA Natural
visserijactiviteiten.
✓ASC
✓MSC

Voor persoonlijke verzorgsitems hebben we, naast keurmerken, in
samenwerking met Milieu Centraal ook alternatieve voorwaarden opgesteld
om producten uit te laten lichten als duurzamer op bol.com.
Milieu Centraal is het kenniscentrum voor
duurzaam leven en geeft onafhankelijke en
betrouwbare informatie. Milieu Centraal geeft
daarnaast praktische tips aan consumenten om
duurzamer te leven.
Bekijk de voorwaarden van duurzamer assortiment op bol.com voor
persoonlijke verzorging op de volgende pagina.

Voor persoonlijke verzorgingsitems hebben we voorwaarden voor duurzamer
assortiment opgesteld in samenwerking met Milieu Centraal, naast de bestaande
keurmerken. Onderstaande voorwaarden gelden voor deze productgroepen:

✓Douche- en badschuim, gel, scrubs, etc
✓Shampoos en conditioners
✓Handzeep and desinfecteermiddel
✓Tandpasta
✓Gezicht- en handcrèmes, bodylotions, zonnebrand en -lotions

Is het product gecertificeerd
door een van deze keurmerken:
• Europees Ecolabel
• Nordic Ecolabel
• AISE Cleanright Charter
productlogo
• RSPO
• RSPO Mix
• NaTrue
• Natural Cosmetics Standard
• Fairtrade Max Havelaar
• World Fair Trade
Organization
• Ecocert Cosmos Natural
• Ecocert Cosmos Organic
• USDA Organic
• Soil Association
• B Corp
• BDIH

Gebruik de stappen op
deze pagina om de
informatie aan te
leveren

•
•
•
•
•
•

Non-certified palmoil
Microplastics (see this lists)
EDTA
BHT
Triclosan/triclocarban
Oxybenzone

• Spuitbus met drijfgas propaan,
(iso)butaan, distikstofoxide
• Eenmalige glazen verpakking
(geen statiegeld aanwezig)
• Communiceert bioplastic

•
•
•
•

Hervulbaar
>75% recycled materiaal
Volledig recyclebaar
Geen verpakking

Geen van de
duurzaamheidskeurm
erken en het product
bevat een van de
schadelijke
ingrediënten of
Verpakkingen.

Deze producten zijn geproduceerd aan de hand van verantwoorde bosbouw, betere
werkomstandigheden en minder impact voor het milieu. Producten in deze categorie
vallen vaak onder mode, papier of houten items. Duurzame verpakkingen worden niet
meegenomen onder dit thema.

Biologische producten
bestaan voornamelijk uit natuurlijke
ingrediënten die biologisch zijn geteeld.
Biologische producten moeten en van de
hiernaast getoonde ecolabels hebben.

✓GOTS
✓Organic 100 Content Standard
✓Naturtextil IVN Zertifiziert Best
✓BioKreis

Producten bestaan uit een van deze materialen (percentage):
> 50% gerecycled materiaal (exclusief verpakkingen)
> 50% linnen
> 50% hennep
> 50% tencel or lyocell
: Hout en papier van verantwoord beheerde bossen (exclusief
verpakkingen).
✓FSC 100%
✓FSC Mixed
✓PEFC

Gerecyclede artikelen besparen kostbare grondstoffen. Hierbij gaat het om artikelen
geproduceerd van gerecycled materiaal. Gerecyclede artikelen kunnen als duurzaam
bol.com assortiment worden bestempeld als het artikel voor minimaal uit 50%
gerecycled materiaal is gemaakt. We vragen hiervoor verificatie door een van de
hieronder benoemde labels of een verificatie email van de producent over het %
gerecycled materiaal in het product.
Dit thema sluit product verpakkingen gemaakt van gerecycled materiaal uit.

REMOkey (minimaal 50% gerecycled materiaal)
Global Recycle Standard (minimaal 50% gerecycled materiaal)
Recycled Claim Standard (RCS)
RCS Blended (minimaal 50% gerecycled materiaal)
FSC Recycled
PEFC Recycled

Fairtrade staat voor eerlijke prijzen, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, lokale
duurzaamheid en eerlijke handelsvoorwaarden voor boeren en arbeiders. Je vindt dit
label terug op een groot aantal productgroepen zoals chocolade, koffie, decoratie,
kleding en andere textiel- en katoenartikelen, cosmetica en sieraden. Nederland heeft
geen officiële criteria opgesteld waaraan artikelen die ‘fairtrade’ claimen, moeten
voldoen. Zorg er dus voor dat jouw artikel één van deze duurzaamheid labels heeft.

Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Stichting Max
Havelaar bezit in Nederland het Fairtrade-keurmerk, ook wel het Max Havelaarkeurmerk genoemd. Verder is er ook het keurmerk van de World Fair Trade
Organization wat wereldwijd gedragen wordt door Fairtrade producten.
Cotton made in Africa is een initiatief van de Aid by Trade Foundation (AbTF) die
Afrikaanse kleine katoenboeren in Afrika helpt hun levensomstandigheden te
verbeteren.
Fair for Life (clothing) is een keurmerk voor eerlijke handel met daarnaast ook
milieueisen. Kledingartikelen met dit keurmerk kunnen worden opgenomen in het
duurzame assortiment.

Dit thema is gericht op liefdadigheidsinstellingen, welzijnsorganisaties en sociale
ondernemingen die primair handelen vanuit hun sociale of ecologische missie. Is
uw merk gecertificeerd volgens een van de onderstaande normen? Neem contact
op met onze partnerservice om het ons te laten weten.

is een certificering voor bedrijven die naast winst ook duurzaamheid
opgenomen hebben in hun bedrijfsmissie. Hiermee zetten zij zich in voor een betere
wereld. B Corpsbedrijven onderscheiden zich op sociaal- en milieugebied, en zijn
daarin transparant. In goed Nederlands: ‘Business as a force for good’.
zijn ondernemingen met een maatschappelijke missie:
een betere wereld maken. Ze zijn niet afhankelijk van giften of subsidies.
Een goed doel wordt beschouwd als een instelling van algemeen nut
als zij zich voor ten minste 90% inzet voor algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn
om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

Dit thema is gericht op refurbished artikelen gemaakt met gebruikte onderdelen of
tweedehands artikelen. Deze artikelen gebruiken geen nieuwe bronnen voordat ze
een nieuw leven hebben gekregen en zijn daarom een bewustere keuze.

Een refurbished artikel bestaat uit gebruikte onderdelen die worden
gecontroleerd en indien nodig ook gerepareerd.
Tweedehands artikelen zijn eerder door iemand anders gebruikt en
krijgen door wederverkoop een nieuw leven.
Refurbished en tweedehands artikelen worden automatisch gezien als duurzaam
assortiment. De producten krijgen op dit moment vanwege technische redenen nog
geen duurzaamheidslabel maar zijn wel te vinden via de filters.

De overheid heeft voor 16 categorieën huishoudartikelen een energielabel verplicht
gesteld. Het apparaat is geclassificeerd in een klasse op basis van energieverbruik.
Afhankelijk van de productgroep lopen de labels van F (laagste) tot A (hoogste). Hoe
hoger de klasse, hoe energiezuiniger het artikel is.

We voegen de meest energiezuinige artikelen
automatisch toe aan productgroepen waarbij de grootste
negatieve impact zit in het energieverbruik tijdens de
productlevenscyclus. Wanneer je productinformatie juist is
toegevoegd wordt het automatisch meegenomen:

✓ Refrigerator
✓ Freezer
✓ Dishwasher
✓ Dryer
✓ Washing machine

