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Dit is GoodPlanet 
Belgium



GoodPlanet Belgium
Goodplanet Belgium coördineert het Green Key 
label in Vlaanderen met de steun van Toerisme 
Vlaanderen. 

Goodplanet is een milieu-educatieve vzw die jong en oud 
inspireert om een duurzame samenleving te realiseren, 
door positieve acties te ondernemen en expertise te delen.
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Dit is Green Key



Green Key

9 categorieën
Meeting centers, attracties, B&B, vakantiewoningen, 
campings, jeugdherbergen, hotels, vakantieparken en 
restaurants

In Vlaanderen 139 gecertificeerde locaties
o 50 hotels
o 26 jeugdlogies
o 24 B&B’s
o 9 campings
o 8 attracties
o 7 vakantiewoningen
o 7 vakantieparken
o 6 meetinglocaties 
o 2 restaurants

https://www.greenkey.global/
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Waarom Green Key?



Waarom Green Key?
Meerwaarde voor uitbaters

• Ondersteunt en verenigt uitbaters die hun organisatie willen 
verduurzamen

• Kader voor duurzaam ondernemen
• Green Key werkt met externe milieuexperten die advies op locatie 

geven
• Een internationale erkenning voor de geleverde duurzame 

inspanningen
• Green Key is het grootste toeristisch label in Vlaanderen



Waarom Green Key?
B&B Porta Superia Mechelen:
“We wilden met het behalen van een Green Key label aantonen dat ecologie en comfort 
wél samen kunnen gaan. Wij gaan voor niets minder dan ‘een ecologische cocon van 
geluk’. Onze duurzaamheid creëren we in de volledige keten: juiste lokale leveranciers, 
biologische en ecologische producten, eigen kippen en eitjes, zonnepanelen en een huis-
batterij die voor duurzame energie zorgen.”

Camping Houtum Kasterlee:
“Liefde voor groen en natuur zit er eigenlijk bij ons al in van in ’t begin. Hoe kan ook 
anders in onze sector? Rust en groen is de core business van elke Kempense Camping.
Wat eerst als een berg papierwerk leek werd erg behapbaar gemaakt dankzij de steun 
van TPA. Een vlot eerste contact, een leerzaam intake gesprek en enkele extra 
inspanningen later was het zo ver: Camping Houtum kreeg het Green Key label! We 
deden, soms onbewust, al erg veel inspanningen maar het extra op de kaart zetten via 
bio-, fairtrade- en lokale producten op onze cafékaart was zo’n extra inspanning die we 
zonder Green Key misschien nooit of maar beperkter zouden gedaan hebben.”
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Hoe behaal je een 
Green Key?



Criteria
 Voldoen aan alle verplichte criteria (mits van toepassing)

 Voldoen aan 30% van de punten te behalen bij optionele criteria.
• Indien niet van toepassing dan vervalt dat criterium
• Bv. 100 punten in totaal, 10 punten van personeel niet van toepassing 

voor jouw logies? Dan nog 90 punten totaal. Daar 30% van te behalen.
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Wat houdt het 
precies in?



Milieubeheer 
• Iemand moet verantwoordelijke zijn voor het milieubeheer
• Milieubeleidsverklaring die gecommuniceerd wordt naar gasten 

en partners (voorbeeld Driehoekshoeve op website)
• Opstellen van een jaarlijks actieplan met maatregelen

https://driehoekshoeve.be/blog/green-key/


Milieu-informatie voor gasten
49% van de reizigers is van mening dat er in 2021 gewoon nog niet 
genoeg duurzame reisopties beschikbaar zijn.
 Communicatie van groot belang!

• Informeren van gasten over duurzame inspanningen van jouw 
onderneming, bv. biologische, lokale producten bij het ontbijt, 
hernieuwbare energie, afvalvermindering, schoonmaak met 
ecologische producten, etc.

• Website
• Social media 
• Bij het onthaal

• Gasten betrekken bij duurzaam milieubeleid en sensibiliseren om 
op een duurzame manier hun verblijf door te brengen

• Duurzame activiteiten en mobiliteit stimuleren bij gasten



Water
Verplicht:
• Waterverbruik maandelijks registreren en evolutie jaarlijks bekijken
• Waterbesparende maatregelen toepassen op toiletten, urinoirs, kranen en 

douches
• Bv. toiletten max. 6 liter per spoelbeurt
• Bv. douches max. 9 liter per minuut

• Regelmatig controleren op lekken

Optioneel:
• Toiletten spoelen met ander water dan drinkbaar 

leidingwater
• Het hemelwater van bestaande verharde oppervlaktes 

(gebouwen, parkings, verblijven) wordt van de riolering 
afgekoppeld

• Regenwater opvangen en gebruiken voor andere 
doeleinden (bv. tuin)



Energie
Verplicht:
• Energieverbruik maandelijks registreren en evolutie jaarlijks bekijken
• Energie-efficiënte verlichting (90% van alle lampen en 50% moet LED zijn)
• Er moeten systemen voor de controle van verwarming, ventilatie en 

airconditioning aanwezig zijn. 
• Energie-efficiënte ramen bij verwarmde ruimten (ten minste dubbel glas).
• Nieuw aangekochte apparatuur voor de gastenkamers is energiezuinig. 

Optioneel:
• De locatie gebruikt of koopt ten minste 50% hernieuwbare elektriciteit in. 1 

punt  100% dan 3 punten
• De locatie maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen voor de 

verwarming/koeling van het gebouw. (G) 3 punten
• Er zijn geen minibars in de gastenkamers. 1 punt
• Er zijn laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien. 3 punten



Schoonmaak

Verplicht:
• In de kamers is informatie aanwezig over de routine met betrekking tot het 

verschonen van handdoeken en lakens. 
• Ten minste 75% van de chemische schoonmaakmiddelen voor dagelijks 

gebruik heeft een erkend milieukeurmerk. 
• Papieren doekjes, gezichtstissues en toiletpapier moeten voorzien zijn van 

een milieukeurmerk. 

Optioneel:
• Er wordt afwasmiddel gebruikt met een milieukeurmerk. 1 punt
• Er wordt wasmiddel gebruikt met milieukeurmerk. 1 punt



Eten en drinken
Verplicht:
• Er worden ten minste vijf soorten voedingsmiddelen/dranken die 

biologisch zijn, een milieukeurmerk hebben, fairtrade en/of lokaal 
geproduceerd zijn aangekocht en aangeboden. 

• Ten minste 20% van de gerechten op de kaart in het restaurant of de 
eetzaal zijn vegetarisch en/of veganistisch of kunnen besteld worden met 
vegetarische/veganistische alternatieven.

• Er wordt vermeldt op het menu of in het buffet welke producten biologisch 
zijn, een milieukeurmerk hebben, een fairtradelabel hebben en/of lokaal 
geproduceerd zijn. 

Optioneel:
• Het bedrijf koopt op regelmatige basis minstens 5 biologische producten 

die in België zijn geproduceerd. 3 punten
• Ten minste 15% van de gerechten op de kaart bevat seizoensgebonden 

producten. 3 punten
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Hoe Green Key 
behalen?



Hoe Green Key behalen?
Inschrijvingsprocedure:
1. Zelftest invullen op www.green-key.be
Eerste helft 2022 tool nog niet online  inschrijvingsformulier invullen en per 
mail sturen naar: green-key@goodplanet.be

2. Bevestiging van inschrijving per mail versturen naar green-
key@goodplanet.be

3. Controlebezoek wordt ingepland door externe milieuexpert
4. Jury
5. Green Key uitreiking

http://www.green-key.be/
mailto:green-key@goodplanet.be
mailto:green-key@goodplanet.be
http://www.mundo-n.org/medias/people/logoIEW.jpg


Hoe Green Key behalen?
1e instapperiode – deadline 30/09



Hoe Green Key behalen?
2e instapperiode – deadline 15/03
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edankt!
gen?
en-key@goodplanet.be
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