
Verificatie milieuproductverklaring 
Een milieuproductverklaring of Environmental Product Declaration (EPD) is een  internationaal erkend 
format voor de communicatie van de milieu-impact van een product . Om aan te tonen dat uw producten 
duurzaam en milieuvriendelijk zijn, kunt u een milieuboodschap laten aanbrengen op de verpakking. Hiervoor 
moet u eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren die u vervolgens laat registreren in de 
Databank voor milieuproductverklaringen van de FOD Volksgezondheid.
Als onafhankelijk organisatie voert Vinçotte deze Life Cycle Analysis bij u uit en verifieert vervolgens uw 
milieuproductverklaring zodat ook u zich in de markt kunt zetten als duurzaam en verantwoord 
ondernemer.

Your tailor-made solution

Meer over milieuproductverklaring:

Een milieuproductverklaring is het eindresultaat van een levenscyclusanalyse die de milieu-impact kwantificeert, van 'cradle to 
grave'. Dus vanaf de winning van de benodigde grondstoffen, over de productie, het transport, het gebruik tot en met de 
afvalverwerking.
Ook op Europees niveau erkent men de kracht van een milieuproductverklaring voor het verduurzamen van de economie en 
heeft men uniforme methodes ontwikkeld voor het opstellen van een milieuproductverklaring: de Product Environmental 
Footprint (PEF) op productniveau en de Organisation Environmental Footprint (OEF) op organisatieniveau. De 
milieuproductverklaring lijkt dus de standaard te gaan worden voor het meten en communiceren van de milieu-impact van 
producten en organisaties.
Wij kunnen instaan voor de onafhankelijke verificatie van uw milieuproductverklaring waardoor u deze in een EPD-databank 
kunt publiceren of kunt gebruiken in de communicatie naar uw klanten en partners.

Your result

Voordelen milieuproductverklaring

U bouwt een solide reputatie op als duurzame onderneming.
U onderscheidt zich van uw concurrenten in een globale economie.
U bereidt zich voor op nieuwe wetgeving en steeds strengere eisen op het vlak van milieuprestaties van producten.
U krijgt een zicht op de mogelijkheden om de MVO-prestaties van uw onderneming te verbeteren.

Please note
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https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/technische-ondersteuning-wetgeving-en-normen-veiligheid-en-duurzaamheid/review-van-levenscyclusanalyse-lca
https://www.health.belgium.be/nl/databank-voor-milieuproductverklaringen-epd


Normen en wetgeving

Europese aanbeveling met betrekkende tot het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het communiceren van 
de levenscyclusperformantie van producten en organisaties (PEF, OEF)
KB “Vaststelling van de voorwaarden betreffende het aanbrengen van milieuboodschappen bij het op de markt 
aanbieden van bouwproducten”
ISO 14025 betreffende de milieuproductverklaringen
ISO 14040 en 14044 betreffende de levenscyclusanalyse
EN 15804 betreffende de milieuverklaringen voor bouwproducten

In which situation?

Toepassing verificatie milieuproductverklaring

KMO's
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overheid
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