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Criteria inzake afvalbeheer
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         Strategie

Stap 1: Vermijden van afval door middel van een goede 
behoeftenanalyse

Stap 2: Hergebruiken (intern of extern)

Stap 3: Recyclage van het afval

Brochure Leefmilieu Brussel 

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/STUD_2016_ReductionEmballages-NL.pdf
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Aanpak per productgroep
1) Catering

2) Groendiensten

3) IT materiaal

4) Meubilair

5) Papier en drukwerk

6) Schoonmaak en verven

7) Transport: fietsen, steps, ...

8) Verlichting

9) Textiel

10) Bouwmaterialen

11) Afvalinzameling 
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Catering

Behoeftenanalyse

– Voorzie uitdoofscenario’s van maaltijden

– Werk met een bestelsysteem (vooral voor evenementen)

– Bied verse producten aan (bijv. desserts)

Hergebruik

– Verplicht aanbieden van doggybag voor overschotten/ Voedselbank

– Laat bewaartechnieken zoals snelkoelen en diepvriezen toe

– Voorzie flexibiliteit in de menu’s (dagsoep, …)

– Verbied wegwerpverpakkingen, borden en bestek, rietjes
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Catering

Hergebruik

– Vraag naar herbruikbare bakken voor groenten en fruit (tip: dit werkt 
ook voor lokale producten)

– Kies voor herbruikbare materialen: drinkbekers, ...

Recyclage

– Voorzie een ophaling van groenten en fruitafval

– Zorg voor een aparte inzameling van drinkbekers
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Groendiensten

Behoeftenanalyse

– Vervang gras door bloemenweides

– Werk met levende bloemen (i.p.v. “single use” bloemstukken)

– Monitor in plaats van preventief pesticiden te gebruiken

Hergebruik

– Zorg voor compostering ter plekke

– Maak omheiningen van uw tuinafval

– Verhaksel snoeihout tot tuinpad

– Maak nieuwe producten van grasoverschotten
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Groendiensten

Recyclage

– Voorzie correcte afvalverwerking

– Verplicht compostering 

https://www.grasgoed.eu/ 

 

https://www.grasgoed.eu/
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IT materiaal

Behoeftenanalyse

– Printers: ga voor leasing of prijs per kopie 

Hergebruik

– Voorzie een contract voor onderhoud en herstelling van het IT-
materiaal

– Kies voor materiaal met makkelijk upgrademogelijkheden en 
herstelonderdelen (EU Ecolabel – Blauwe Engel)

– Voorzie een contract voor de ophaling/hergebruik van IT afval
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Papier en drukwerk

Behoeftenanalyse

– Maak een grondige analyse van de noodzaak van uw drukwerk. 
Voorzie juiste schattingen van oplagen

– Verander de grammage van het drukwerk in functie van het type 
gebruik

Hergebruik

– Kies voor gerecycleerd papier en herbruikbare inktpatronen

– Maak generieke banners in plaats van evenement specifieke banners

– Dienst voor circulair papier: eigen papier wordt gerecycleerd tot 
papieren handdoeken
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Papier en drukwerk

Recyclage

– Voldoe aan de wettelijke verplichtingen inzake inzameling

Goede voorbeeld

In Zurich werd beroep gedaan op de creativiteit van de indieners om de 
papierconsumptie te verlagen. Er werd gewerkt met een prijs per 
kopie.

De gekozen indiener hielp de stad het aantal kopies met 25% reduceren. 
Bijkomende voordelen waren een lager energieverbruik (34%) en een 
lagere kostprijs voor het totale contract in vergelijking met voordien.  
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Schoonmaak en verven

Behoeftenanalyse

– Vraag naar schuimzeep in plaats van vloeibare zeep → minder 
verspilling

– Bekijk de prijs per dosering / m² en niet per liter product

– Maak gebruik van de WUR (weight utility ratio) om het 
verpakkingsafval te reduceren

Hergebruik

– Voorzie navulverpakkingen voor schoonmaakmiddelen en handzepen

– Verbied het gebruik van wegwerpdoekjes

Recyclage

– Voldoe aan de wettelijke verplichtingen inzake inzameling
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Schoonmaak en verven

Hoe kan je best je handen drogen?

– koude luchtdroger

– warme luchtdroger

– Textiel handdoeken

– Papieren handdoeken

– Circulaire papieren handdoeken

Betere vraag: Welke optie moet je uitsluiten?

 



13

Meubilair

Behoeftenanalyse

– Maak een correcte analyse van het aantal meubels dat nodig is 
(thuiswerk, afwezigheden, deeltijds werk, …)

– Koop tweedehands meubilair (restaurant leefmilieu Brussel)

Hergebruik

– Gebruik oud meubilair als basis voor de nieuwe meubels (NNOF)

– Kies voor nieuw meubilair dat makkelijk te demonteren is

– Voorzie ophaling van oud meubilair
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Transport

Behoeftenanalyse

– Voorzie een abonnement voor deelfietsen, steps of auto’s of koop een 
juist aantal fietsen, steps en auto’s aan.

– kijk naar de noden voor transport in plaats van naar transportmiddelen 
(bijv. gerechtsdeurwaarder met een fiets)

Hergebruik

– Voorzie een contract voor onderhoud en herstelling

– Zorg voor een oplossing voor de niet-herstelbare fietsen
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Verlichting

Behoeftenanalyse

– Maak een analyse in functie van de nodige lichtsterkte en niet in 
functie van het aantal lampen

– Kies voor langlevende LED lampen

– Vraag bij onderhouds- en herstelwerken steeds de bestaande lampen 
te vervangen door LED lampen

Recyclage

– Voldoe aan de wettelijke verplichtingen inzake inzameling
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Textiel

Behoeftenanalyse

– Bekijk of een contract van leasing (met schoonmaak) van werkkledij 
mogelijk is

Recyclage

– Kies voor gerecycleerd textiel (bijv. handdoeken uit oude 
jeansbroeken)

– Voorzie inzamelingen van oud textiel
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Bouwmaterialen

Behoeftenanalyse

– Zoek naar flexibele oplossing in uw nieuwbouw (flexibele 
vergaderzalen, …)

– Kies voor een landschapbureau en maak een goede analyse van de 
personeelsbezetting (thuiswerk, deeltijds werk, ...)

Hergebruik

– Probeer zoveel mogelijk materialen te hergebruiken (bijv. RotorDC)

– Kies voor isolatiemateriaal uit afvalstromen

Recyclage

– Controleer grondig de afvalinzameling op uw werven
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Afvalinzameling

Behoeftenanalyse

– Bekijk welke soorten afval u produceert en probeer zoveel mogelijk te 
hergebruiken en indien niet mogelijk te recycleren.

– Fracties voor hergebruik: meubels, IT materiaal, bouwmaterialen ...

Recyclage

– Voorzie ophaling van diverse afvalstromen. Zie presentatie MCA.
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Conclusie

Afvalstromen komen terug in veel opdrachten. Hou hiermee 
rekening en zoek naar oplossingen om deze afvalstromen 
te reduceren.

Kies in eerste instantie om afval te vermijden. Indien dit niet 
kan is hergebruik en in laatste instantie recyclage een 
goede optie.
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kan is hergebruik en in laatste instantie recyclage een 
goede optie.

 



21



22

Rob Renaerts
Directeur  
0032 488 994488
rob@coduco.be
www.coduco.be 

mailto:rob@coduco.be
http://www.coduco.be/
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