
 

 

Ecologische impact van "Back-To-School": bespaar 442 kg CO2 per 
leerling met eenvoudige acties 

 
Ecologische besparingen betekenen ook financiële bezuinigingen 

 
Brussel, 25 augustus 2022 - Met het nieuwe schooljaar voor de deur heeft onderzoeksbureau 

CO2logic in opdracht van VIA, de overkoepelende organisatie van uitgevers van ecocheques en 
maaltijdcheques (Edenred, Monizze, Sodexo), onderzocht welke gewoonten gemakkelijk kunnen 
worden aangenomen om zowel financieel als ecologisch te besparen. Met enkele eenvoudige 
acties kunnen ouders per jaar en per leerling bijna 442 kg CO2 besparen. Dat is het equivalent van 
5% van de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van een Belg. Ecocheques ondersteunen deze 
gedragsverandering, die een positief effect heeft op onze planeet en op de portemonnee van de 
begunstigden. In deze tijden van almaar stijgende prijzen is elke besparing welkom. 

 
Dankzij ecocheques besteedt 54% van de Belgische werknemers die ze krijgen, meer aandacht aan het 
milieu bij hun aankopen. Om nog maar te zwijgen van de financiële besparingen die zij rechtstreeks en 
op lange termijn realiseren. De lange lijst van producten en diensten die in aanmerking komen voor 
ecocheques, worden regelmatig uitgebreid en bieden mogelijkheden om op elk moment de ecologische 
impact te verminderen. De start van het schooljaar is een goed moment om milieuvriendelijke reflexen toe 
te passen en tegelijkertijd geld te besparen. Volgens een recente enquête van de Ligue des familles 
bedragen de kosten om weer naar school te gaan, exclusief computerapparatuur, 255 euro per kind in 
het lager onderwijs, oplopend tot 428 euro in het middelbaar onderwijs. Deze kosten zijn soms moeilijk te 
dragen in de huidige omstandigheden. 

 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de voordelen van de ecologische voetafdruk van bepaalde 
producten en duurzaam gedrag aan het begin van het schooljaar, heeft VIA, met behulp van het 
onderzoeksbureau CO2logic, een aantal mogelijkheden uitgewerkt hoe ecocheques daarin kunnen 
ondersteunen. 

 

Enkele goede reflexen voor een duurzame start van het schooljaar   
 

Categorieën Producten om gedrag te veranderen en in 
aanmerking komen voor ecocheques 

Totale CO2-reductie 
per student per jaar 

Verpakkingen  Drinkflessen, brooddozen, … - 32,5 kg CO2 
  

Digitale 
benodigdheden 

Tweedehandscomputers, -smartphones, -
tablets, … die gecontroleerd zijn om opnieuw te 
gebruiken 

- 201 kg CO2 

Schoolbenodigdheden Rekenmachine op zonne-energie, houten 
latten, boekenverhuur, tweedehandsboeken, 
tweedehandsboekentassen, ... 

- 101 kg CO2 

Voeding Vervang een warme vleesmaaltijd door een 
maaltijd die volledig plantaardig is 

-55 kg CO2 

Kledij Tweedehandskleding of kledij met het GOTS-
label 

- 18 kg CO2 

Meubels Tweedehandsbureau - 35 kg CO2 

TOTAAL   442,5 kg CO2 
 
 
 
 

 

1 Studie uitgevoerd door Listen in maart 2022

https://liguedesfamilles.be/article/la-ligue-des-familles-plaide-pour-une-reelle-gratuite-scolaire-des-2023


 

 

Een duurzame aankoop voor financiële besparingen 
Een waterfles is een goed voorbeeld. Als een gezin één waterfles voor zijn kind koopt, bespaart 
het jaarlijks niet alleen 35,2 kg CO2, maar ook het equivalent van 157 euro aan het einde van het 
schooljaar.  
 
Als we bedenken dat een klein flesje water 0,50 euro kost en dat een kind 2 flesjes per dag moet drinken, 
komen de jaarlijkse kosten van waterflessen op 182 euro voor de 182 dagen die het op school 
doorbrengt. Ter vergelijking: een waterfles kost gemiddeld slechts 25 euro en is herbruikbaar. De 
jaarlijkse besparing bedraagt dus 157 euro per kind en strekt zich uit over meerdere jaren, aangezien 
een waterfles lang mee kan gaan als hij goed wordt onderhouden. De andere producten in de tabel zijn 
vergelijkbaar. Deze besparing kan zelfs worden verdubbeld of verdrievoudigd, afhankelijk van het aantal 
kinderen in het huishouden. 
 
Sven Marinus, voorzitter van VIA: "Duurzamer leven vergt geen onoverkomelijke 
inspanningen. Ecocheques zijn hiervoor een krachtige hefboom. Een op de twee begunstigden geeft 
aan dat ze duurzamere keuzes maken dankzij ecocheques. We merken ook op dat ecocheques een 
groeiende belangstelling voor tweedehandsspullen teweegbrengt. Kleding, meubilair, 
schoolbenodigdheden en computerapparatuur die opnieuw gebruikt worden, zijn een goede optie 
voor gezinnen om ecologisch en financieel te besparen.” 
 
"Als sector zijn we blij dat we al enkele jaren een oplossing kunnen bieden die werknemers steunt 
via duurzame koopkracht. Ecocheques zijn een steun voor onze lokale economie en voor het milieu", 
besluit Sven Marinus.  
 
 
Ecocheques in België: 

• 1 op de 2 werknemers in België ontvangt ecocheques.  
• € 1 gebruikte ecocheque bespaart 1 kg CO2. 
• Meer dan 113.000 bedrijven geven ecocheques aan hun werknemers. 
• Alle producten waarvoor begunstigden hun ecocheques kunnen gebruiken, zijn te vinden op de 

website myecocheques.be.  
• Ecocheques zijn een initiatief om de planeet te beschermen, met een jaarlijkse vermindering 

van minstens 229.797 ton CO2 (studie van CO2logic). 
• De Nationale Arbeidsraad (NAR) actualiseert de lijst naar gelang de ecologische realiteit. 

  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Lynn Van de Velde  

VIA@teamlewis.com 
+32 473 38 37 85  

 

 
Over CO2logic 

Sinds 2021 is CO2logic lid van de South Pole Group. Samen adviseren en ondersteunen zij bedrijven en instellingen 

wereldwijd bij het definiëren en implementeren van ambitieuze geïntegreerde duurzaamheidsstrategieën die de 

klimaatuitdaging aangaan.  

 

Zij vormen ook 's werelds grootste ontwikkelaar van gecertificeerde klimaatveranderingsmitigatie- en 

aanpassingsprojecten, dragen bij tot de vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot en ondersteunen tegelijk 

initiatieven om de gebieden en gemeenschappen te beschermen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering.  

Van ambitie naar actie, versnel uw klimaattransitie met ons! 

#ourclimatejourney 

 

www.co2logic.com 

  

Over VIA 

VIA (Voucher Issuers Association) verenigt de uitgevers van cheques, materieel of elektronisch, die uitwisselbaar zijn 

voor specifieke goederen of diensten. De vereniging verdedigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij 

nationale en internationale autoriteiten door verbeteringen of alternatieven voor te stellen op het gebied van de 

waardering, de veiligheid, de uitgifte, de uitgave, maar ook de verdeling van uitgegeven cheques. 

mailto:VIA@teamlewis.com
https://www.co2logic.com/nl

