Geselecteerde
duurzaamheidskeurmerken
Rabo Impactlening

Rabo Impactlening
De Rabo Impactlening is een zakelijke lening met rentekorting voor duurzame bedrijven. Loopt uw bedrijf voorop in duurzaam
ondernemen en is uw bedrijf in het bezit van één van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken? Dan komt u in aanmerking
voor de Rabo Impactlening.
In dit document vindt u alle duurzaamheidskeurmerken die geselecteerd zijn voor de Rabo Impactlening. De Rabobank beoordeelt de selectie van de keurmerken jaarlijks.
Lees meer over de Rabo Impactlening op www.rabobank.nl/duurzaaminvesteren

ASC
!QUACULTURE3TEWARDSHIP#OUNCIL!3# ISEENINTERNATIONAAL ONAFHANKELIJKKEURMERKVOORGEKWEEKTEVIS#ERTIlCERING
toont aan dat de vis op een verantwoorde manier is gekweekt. De vis is afkomstig uit kwekerijen die hun invloed op water,
natuur en milieu beperken, goed zorgen voor medewerkers en rekening houden met de omwonenden. Nadere vereisten: moet
betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

B Corporations
B Corporations zijn bedrijven die hun ondernemerschap inzetten om sociale en ecologische problemen op te lossen.
B Corps duwen de transitie naar een nieuwe economie, omdat zij er niet alleen naar streven om de beste ván de wereld te
worden, maar ook om het beste vóór de wereld te zijn.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer
$E"AROMETER$UURZAAM4ERREINBEHEERISEENCERTIlCERINGSSCHEMAVOOREENDUURZAMERBEHEERVANGROENEENVERHARDE
terreinen. Het hoogste niveau (Goud) voldoet aan de eisen van Stichting Milieukeur (SMK). Nadere vereisten: niveau zilver of
goud.
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Barometer Duurzame Bloemist
Met het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist toont een bloemist aan dat hij duurzaam onderneemt door een duurzame
bedrijfsvoering en de inkoop van duurzame bloemen en planten. Het hoogste niveau (goud) voldoet aan het keurmerk Milieukeur. Nadere vereisten: alle niveaus komen in aanmerking.

Beter Leven
Het Beter Leven-keurmerk is een onafhankelijk keurmerk binnen de veehouderij, ontwikkeld door de Dierenbescherming. Het
Beter Leven-keurmerk staat voor betere leefomstandigheden voor dieren in de veehouderij en diervriendelijkere producten.
$EZECERTIlCERINGSTAATGARANTVOOREENHOGEREMATEVANDIERENWELZIJNBINNENDEVEEHOUDERIJ.ADEREVEREISTENVANAFSTEREN
-$6GECERTIlCEERD

Blauwe Vlag
Blauwe Vlag is een onafhankelijk internationaal keurmerk voor stranden en jachthavens. Het keurmerk wordt beheerd door
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KVMK) en stelt strenge eisen op het gebied van afval en milieu, energieverbruik en waterkwaliteit. Nadere vereisten: alleen jachthavens komen in aanmerking.
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BREEAM-NL is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk dat zich richt op de beoordeling van de duurzaamheidsprestaties
VANGEBOUWEN.AASTDECERTIFICERINGVANBESTAANDEGEBOUWEN CERTIFICEERT"2%%!- .,OOKNIEUWBOUW ENSLOOPPROJECTEN
Nadere vereisten: vanaf niveau very good.

CO2-Prestatieladder
$E#/ 0RESTATIELADDERISEENONAFHANKELIJKENGEACCREDITEERDCERTIlCERINGSSCHEMAVOORONDERNEMINGENOMDE#/ UITSTOOTTEREDUCEREN(ETCERTIlCERINGSSCHEMABIEDTONDERNEMINGENDERUIMTEVOORCREATIVITEITENVERNIEUWINGOPPRODUCT EN
bedrijfsniveau. Nadere vereisten: niveau 4 of 5.

Cradle to Cradle (C2C)
#RADLETO#RADLE## ISEENPLATFORMVOORDUURZAMEINNOVATIE##GECERTIlCEERDEPRODUCTENVOLDOENAANSTRENGEVEREISTEN
met betrekking tot toxiciteit en recycling. Het productieproces wordt getoetst op toepassing van hernieuwbare energie, sociale
rechten en watermanagement. Om deze redenen past C2C binnen het gedachtegoed van de circulaire economie. Alle niveaus
komen in aanmerking.

Demeter
Demeter is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor de biologisch-dynamische landbouw. Ondernemingen met dit
keurmerk voldoen aan strenge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.
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Duurzaam Repareren
$UURZAAM2EPARERENISEENONAFHANKELIJKKEURMERKBINNENDEAUTOMOTIVEBRANCHE'ECERTIlCEERDEONDERNEMINGENVOLDOEN
aan meetbare criteria die leiden tot minder afval, energieverbruik, milieubelasting en productgebruik. Daarnaast wordt ook een
duurzame inzetbaarheid van het personeel gestimuleerd.

EKO
EKO is het keurmerk van Stichting EKO. Het is bedoeld voor biologische boeren, handelsondernemingen, merken, winkels en
horecabedrijven die kiezen voor verdere ontwikkeling van biologische producten. Stichting EKO neemt de vier principes van
IFOAM, de koepelorganisatie van de internationale biologische beweging, daarbij als uitgangspunt: Zorg, Ecologie, Eerlijk en
Gezondheid. Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

EKO-Holland
%+/ (OLLANDISEENCOÚPERATIEVANONGEVEERMELKVEEHOUDERS$EAANGESLOTENONDERNEMINGENPRODUCERENJAARLIJKSEEN
groot deel van de Nederlandse biologische melk. Melkveehouders die biologische melk produceren moeten aan strenge
wettelijke eisen voldoen.

Erkend Duurzaam
Erkend Duurzaam is een MVO-programma voor de mobiliteitsbranche. Het keurmerk biedt ondernemers aantoonbaar MVO-beleid om onder andere energie en afval te besparen. Deelnemende bedrijven worden beoordeeld op bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden, lokale betrokkenheid en milieuvoorschriften. Nadere vereisten: niveau plus of premium.
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EU Ecolabel
Het EU Ecolabel is het onafhankelijke Europese milieukeurmerk van de EU voor non-food producten en diensten, met als doel
om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk wordt voor Nederland beheerd door SMK (Stichting
Milieukeur).

FSC® (leveranciers)
&OREST3TEWARDSHIP#OUNCIL¸&3# ISEENINTERNATIONAAL ONAFHANKELIJKENGEACCREDITEERDKEURMERK'ECERTIlCEERDEHOUT EN
papierproducten zijn afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Verschillende soorten ondernemingen, waaronder bouwbedrijven, houthandelaren of drukkers, kunnen FSC-leverancier zijn. Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel
deel van de bedrijfsvoering.

Green Award
'REEN!WARDISEENONAFHANKELIJKKEURMERKVOORZEESCHEPENENBINNENVAARTSCHEPEN'ECERTIFICEERDESCHEPENWORDENGECONtroleerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu..ADEREVEREISTENVANAFNIVEAUZILVER

Green Key
Green Key is een onafhankelijk internationaal keurmerk binnen de recreatiebranche. Het keurmerk kent drie niveaus en stelt
eisen op het gebied van energiebesparing, afvalscheiding en duurzame inkoop. Het hoogste niveau (goud) wordt alleen toegekend aan ondernemingen die voldoen aan optionele maatregelen. Nadere vereisten: vanaf niveau goud.
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Groenkeur 0OUIFXBZUP1MBOFU1SPPG(alleen boomkwekerijproducten)
$E'ROENKEUR BEOORDELINGSRICHTLIJN$UURZAME"OOMKWEKERIJPRODUCTENOF/NTHEWAYTO0RODUCT0ROOF
"OOMKWEKERIJPRODUCTEN RICHTZICHOPDEPRODUCTIEENAFZETVANDUURZAMEBOOMKWEKERIJPRODUCTEN$ERICHTLIJNKENT
BOVENWETTELIJKEEISENOPHETGEBIEDVANMILIEU TRACEERBAARHEIDENARBEIDSOM STANDIGHEDEN'ECERTIFICEERDEBEDRIJVEN
VOLDOENAANDEMILIEUEISENUITHETCRITERIADOCUMENT@-AATSCHAPPELIJKVERANTWOORDEINKOOPVANGROENVOORZIENINGEN

Keten Duurzaam Rundvlees
Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband van rundveehouders, slagers, grossiers en afnemers. Deze ketenpartners hebben samen afspraken gemaakt op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Een onafhankelijke controlerende partij ziet
TOEOPDENALEVINGVANDEZEAFSPRAKEN.ADEREVEREISTEN-$6GECERTIlCEERD

Keten Duurzaam Varkensvlees
Keten Duurzaam Varkensvlees is een initiatief van varkenshouders, slachterijen en grossiers. Deze ketenpartners hebben samen
afspraken gemaakt op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Een onafhankelijke controlerende partij ziet toe op de naleving
VANDEZEAFSPRAKEN.ADEREVEREISTEN-$6GECERTIlCEERD

,FVSNFSL4PDJBMF0OEFSOFNJOH
+EURMERK3OCIALE/NDERNEMINGKOMTVOORTUITHET+ENNISNETWERK3OCIAAL/NDERNEMERSCHAPENCERTIFICEERTBEDRIJVENOP
CRITERIAONDERDRIEPIJLERS-ENSEN!RBEIDSMARKT -ENSEN-AATSCHAPPIJEN-ENSEN7ERELD(ETWELZIJNVANDEMENSWORDT
CENTRAALGESTELD"EDRIJVENLATENZIENDATZIJDEMEESTVERANTWOORDINGNEMENDEENDAARMEEDEBESTEWERKGEVERSWILLENZIJN 
DIEHUNSOCIALEPOSITIEINDESAMENLEVINGHEBBENINGENOMEN
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Lean & Green
Lean & Grean is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk in de transportsector. Het keurmerk stimuleert ondernemingen
OMTEGROEIENNAAREENHOGERDUURZAAMHEIDSNIVEAUMIDDELS#/ REDUCTIE.ADEREVEREISTENVANAFSTER

Max Havelaar
-AX(AVELAARISEENONAFHANKELIJKENGEACCREDITEERDKEURMERKVOORVERSCHILLENDEPRODUCTENALSKOFlE THEE CACAOENKATOEN
'ECERTIlCEERDEPRODUCTENZIJNEERLIJKVERHANDELDDOORHETHANTERENVANEENMINIMUMPRIJSENHETOPSTELLENVANLANGDURIGE
handelsrelaties. Ook wordt er gelet op internationale wetgeving omtrent milieubescherming. Nadere vereisten: moet betrekking
hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

Metaalunie MVO Monitor
De Metaalunie MVO Monitor biedt ondernemingen in de metaalindustrie de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen. Dit instrument helpt ondernemingen bij het verhogen van bewustzijn en transparantie richting de klant. Nadere
VEREISTEN#ERTIlED

Milieukeur0OUIFXBZUP1MBOFU1SPPG
-ILIEUKEUREN/NTHEWAYTO0LANET0ROOFZIJNONAFHANKELIJKEENGEACREDITEERDEKEURMERKENVOORagro/food en non-food
producten. De Milieukeurcriteria zorgen voor klimaat en milieu, biodiversiteit, gezonde gewassen, een vruchtbare bodem en
een verantwoorde omgang met energie, water, afvalstoffen en verpakking. Daarnaast is er aandacht voor onder meer
dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden.
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Milieuthermometer Zorg
Met het keurmerk Milieuthermometer Zorg toont een zorginstelling aan dat er een duurzame bedrijfsvoering is. Het hoogste
niveau (Goud) voldoet aan de eisen van Milieukeur. Nadere vereisten: alle niveaus komen in aanmerking.

MPS-ABC
MPS-ABC is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor telers in voornamelijk de sierteeltsector. Het keurmerk kent
verschillende niveaus. Met de status MPS-A tonen telers aan dat ze aan de hoogste milieueisen voldoen. .ADEREVEREISTEN
VANAFNIVEAU! OF-03 0RODUCT0ROOF

MSC
Marine Stewardship Council (MSC) is een internationaal, onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor duurzaam
gevangen VIS-3# CERTIFICERINGTOONTAANDATVISOPEENDUURZAMEMANIERISGEVANGEN ZONDERDATERSPRAKEIS
OVERBEVISSINGOFBESCHADI-ging van de natuur. Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de
bedrijfsvoering.

MVO Prestatieladder
$E-6/0RESTATIELADDERISEENONAFHANKELIJKENGEACCREDITEERDKEURMERKDAT-6/ MANAGEMENTSYSTEMENCERTIlCEERT(ET
-6/ MANAGEMENTSYSTEEMCERTIlCAATISEENOBJECTIEFBEWIJSMIDDELDATHETBEDRIJFOFORGANISATIEEENMANAGEMENTSYSTEEM
heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Nadere vereisten: vanaf niveau 4.
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MVO-Wijzer
$E-6/ 7IJZERISEENONAFHANKELIJKKEURMERKOM-6/ MANAGEMENTSYSTEMENTECERTIlCEREN/RGANISATIESONTVANGENHET
-6/ CERTIlCAATWANNEERZIJHUN-6/ BELEIDEN-6/ ACTIVITEITENGOEDGEBORGDHEBBENENHIERMEEVOLDOENAANDENORMEN
VANDE-6/ 7IJZER.ADEREVEREISTEN#ERTIlED

Rainforest Alliance
2AINFOREST!LLIANCEISEENONAFHANKELIJKENGEACCREDITEERDKEURMERKVOORLANDBOUWPRODUCTEN WAARONDERKOFlE THEE CACAO 
bananen en ander fruit, palmolie en specerijen. Rainforest Alliance richt zich ook op bosbouw en toerisme. Het keurmerk stelt
hoge eisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, milieu en natuurbehoud. Nadere vereisten: moet
betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

Travelife Certified
4RAVELIFE#ERTIlEDISEENONAFHANKELIJKINTERNATIONAALKEURMERKINDETOERISMESECTOR(ETKEURMERKVOORZIETINEENDUURZAAMheidssysteem dat touroperators en reisbureaus helpt bij het verbeteren van sociale aspecten en milieuaspecten binnen de
BEDRIJFSVOERING.ADEREVEREISTEN#ERTIlED

UTZ Certified
54:#ERTIlEDISEENONAFHANKELIJKENGEACCREDITEERDKEURMERKVOORKOFlE THEE CACAOENHAZELNOTEN(ETKEURMERKWERKT
samen met zowel kleine als grote boerenbedrijven. Boeren in het UTZ-programma worden getraind in het creëren van betere
arbeidsomstandigheden en in het omgaan met natuur en milieu. Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.
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Stichting Veldleeuwerik
6ELDLEEUWERIK TELERSWERKENAANDEVOORTDURENDEVERBETERINGVANDUURZAAMHEIDOPHUNBEDRIJF(ET6ELDLEEUWERIK CERTIlCATIE
schema, voor de bedrijfsvoering op agrarische bedrijven met grondgebonden open teelten, borgt de wijze van bottom-up benadering van continue verbetering van duurzaamheid.

RSPO
De ronde tafel voor duurzame palmolie (RSPO) werkt met alle betrokken stakeholders aan het verduurzamen van de palmolie
productie. De plantagehouders moeten zich houden aan de standaard waarin verantwoorde ontwikkeling met respect voor milieu
ENMENSENCENTRAALSTAAT#ONTROLEVANPLANTAGES OLIEMOLENSENKETENPARTNERSVINDTPLAATSDOORONAFHANKELIJKECERTIlCERINGSBUREAUS.ADEREVEREISTESUPPLYCHAINGECERTIlCEERD

BetonBewust | CSC
$E#ONCRETE3USTAINABILITY#OUNCIL#3# ISEENINITIATIEFVANDECEMENT ENDEBETONINDUSTRIEENHEEFTEENCERTIlCATIESYSTEEM
ONTWIKKELDVOORHETAANTOONBAARVERANTWOORDINKOPENVANGRONDSTOFFENVOORBETONENPRODUCERENVANBETON6ANAFJANUARI
IS"ETON"EWUST\#3#DE2EGIONAL3YSTEM/PERATOR23/ VAN#3#IN.EDERLAND DEVERANTWOORDELIJKEINSTELLINGVOORHETCERTIlCATIEsysteem. BetonBewust|CSC kent lokaal aangepaste beoordelingscriteria. Nadere vereisten: vanaf niveau zilver.

RTRS
De ronde tafel voor duurzame soja (RTRS) werkt met alle betrokken stakeholders aan het verduurzamen van de soja productie. De
plantagehouders moeten zich houden aan de standaard waarin verantwoorde ontwikkeling met respect voor milieu en mensen
CENTRAALSTAAT.ADEREVEREISTESUPPLYCHAINGECERTIlCEERD
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