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”Green Key” in Brussel: ecolabels bevestigd
De jury van het ecolabel “Green Key” (“Groene Sleutel”) heeft de nieuwste lijst met
ecolabels voor toeristische overnachtingsmogelijkheden in Brussel bekendgemaakt: het
merendeel van de zaken met een label kan dat label ook houden. Meer dan 20% van de
hotelkamers erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 80% van de capaciteit van
de jeugdherbergen mogen nu al uitpakken met het prestigieuze ecolabel.
Ter herinnering: de Green Key is een onafhankelijk internationaal ecolabel voor toeristische
voorzieningen1. Het werd opgericht in 1994, wordt op internationaal niveau beheerd door
een vzw (de FEE - Foundation for Environmental Education) en voorziet vandaag de dag
2.600 toeristische voorzieningen in 55 landen van een label. In Brussel wordt de werking
verzekerd door de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) in samenwerking met
verschillende partners, waaronder visit.brussels, de Brussels Hotels Association en Brussels
Special Venues.
De criteria en labelprocedure zijn hier te vinden: www.cleverte.be
Hieronder de lijst met de voorzieningen waarvan het label nu bevestigd werd: alle zaken die
al een label hadden, mogen dat verder blijven gebruiken (klik op de naam van de zaak om
hun website te bezoeken), met uitzondering van 3 Bed&Breakfasts waarvan 2 omdat de
eigenaars verhuisd zijn.
 De B&B Opale
 De Auberge des 3 Fontaines
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Het label wordt jaarlijks uitgereikt, op basis van strikte controleprocedures en een evaluatie van de dossiers door een jury.
Verschillende leefmilieu-organisaties maken deel uit van die jury. Om aanspraak te kunnen maken op het label moeten de
kandidaten voldoen aan een reeks dwingende criteria en tenminste 30 % van de punten behalen voor bijkomende criteria.
Om het label te kunnen behouden, moeten ze elk jaar verbeteren en nieuwe prestaties op het vlak van leefmilieu kunnen
voorleggen.
De toekenningscriteria van het label beslaan een tiental thema’s die betrekking hebben op de vermindering van de
ecologische voetafdruk van de toeristische voorzieningen op het vlak van water, energie, afval, mobiliteit, voeding,
biodiversiteit, enz. Een aantal criteria hebben ook betrekking op het voorzien van informatie en sensibilisering van
personeel en klanten.

 L’Auberge de Jeunesse de Bruxelles-Génération Europe
 De BluePoint Brussels (ex-Diamant)
 De Théâtre Plaza
 Het hotel Le Plaza Brussels
 Het hotel Stanhope
 Het hotel Dolce La Hulpe Brussels
 Het hotel Hilton Brussels City
 Het hotel Hilton Brussels Grand Place
 Het hotel NH Stephanie
 Het hotel Radisson Blu Royal
 Het hotel Radisson RED Brussels (ex-Radisson Blu EU)
Meer info? Marie Spaey (IEW): 0472 / 33 07 97 of www.groenesleutel.be

