Green Key
Green Key is het grootste en meest gerenommeerde internationale ecolabel voor

toeristische bedrijven. Met het behalen van de Green Key engageren ondernemingen
zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Naast het respect voor mens en
maatschappij wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie, voeding en afval
én dit zonder toe te geven op vlak van comfort.

Belang van duurzaam ondernemen
We leven in een wereld vol verandering. De toenemende
vervuiling en de huidige klimaatproblematiek dagen mens en
maatschappij uit. We hebben nood aan een economie waarin
niet enkel winst, maar ook mens en milieu centraal staan.
Green Key biedt houvast voor uitbaters die deze uitdaging
willen aangaan.

Voor uitbaters					
•
•
•

die kiezen voor een duurzaam beleid
die het verbruik van water, gas, elektriciteit, afval én
bijhorende kostprijs willen zien dalen.
die hun zaak graag eens ‘in the picture’ zetten via
persconferenties, uitreikingen, sociale media, campagnes en
relevante websites, zoals bijvoorbeeld bookdifferent en de
site van Toerisme Vlaanderen.

•
•
•
•
•
•
•

Restaurants
Attracties (musea, recreatiepark…)
Meeting Locaties
Hotels, hostels en gastenkamers
Vakantiewoning, vakantieparken
Camping
Jeugdverblijven

Begeleiding op maat?
Werk samen met onze externe begeleidingsadviseurs. Gegevens op www.groenesleutel.be/adviseurs.

Voor steden en gemeenten
•
•
•

die klimaatneutraal willen worden
die het toerisme en de recreatie in eigen stad willen verduurzamen
die de leefkwaliteit in de stad willen verhogen

Voor iedereen
die graag eens op vakantie gaat, een meeting
organiseert of een uitstapje plant zonder hierbij
het milieu te willen belasten.

Nog geen Green Key?
Om het Green Key label te behalen, moeten ondernemers een ambitieus duurzaamheidsbeleid voeren. Een
Green Key kandidaat moet aan de verplichte en een aantal optionele criteria voldoen. Doorheen het proces
wordt de uitbater ondersteund via audits, feedback, uitwisseling etc.
•
•
•
•
•
•
•
•

Registratie van water- en energieverbruik
Verbruikbesparende maatregelen invoeren
Verklaring van maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Actieplan opstellen
Afvalpreventie en -sortering
Gasten aanzetten om de milieuimpact van hun
verblijf te beperken
Aandacht voor groenonderhoud
Oog voor duurzame voeding en mobiliteit
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Inschrijven kan het hele jaar door op www.greenkey-goodplanet.be
Green Key dossier aanvullen
. Checklist met criteria
. Actieplan
. Registratie verbruik
. Installaties
Dossier indienen op 1 mrt/okt
Controle
. 3 jaarlijkse audit
. jaarlijks administratief
. steekproefgewijs (gratis)
Jury
Green Key Award
. December: ceremoniële uitreiking
. Mei: uitreiking per post
Contract en facturatie
Green Key dossier updaten
jan

•
•

apr

Het proces

Green Key jaarcyclus

Contact: info@groenesleutel.be
GoodPlanet Belgium, Edinburgstraat 26, 1050 Elsene
www.goodplanet.be / www.groenesleutel.be / tel: 02 893 08 08
Directeur: Jo Van Cauwenberge

Green Key is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE), in
Vlaanderen beheerd door GoodPlanet Belgium met de steun van Toerisme Vlaanderen.

