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OK Recycled: nieuw certificeringsschema van de TÜV AUSTRIA wakkert 
duurzame ontwikkeling aan 
 
Consumenten en professionele inkopers die aankoopbeslissingen nemen, worden geïnformeerd en 
beïnvloed door milieuclaims, labels en verklaringen. Milieugerichtheid van hun kant maakt het 
mogelijk dat circulaire economieën meer voet aan de grond krijgen in de samenleving. TÜV AUSTRIA 
introduceert het nieuwe OK Recycled label om milieuvriendelijke consumptie te bevorderen.  
 

 

 
 
 

Leveranciers, producenten en retailers doen er alles aan om tegemoet te komen aan de toenemende vraag 
van de markt naar milieubewuste producten en diensten. Strenge EU-milieuwetgeving en 
consumentenbewustzijn voeden de bezorgdheid over het milieueffect van consumptie.  
 
TÜV AUSTRIA’s OK Recycled certificeringsschema is een antwoord op de vraagstukken die aan bod komen 
in EU-richtlijn 2019/904 over de reductie van het effect van bepaalde plastic producten op het milieu. Flessen 
moeten gemaakt worden van minimaal 25% gerecycled plastic in 2025 voor PET flessen, en 30% in 2030 – 
voor alle flessen. Doel van het OK Recycled schema is een milieuvriendelijk gebruik van plastic materiaal 
aan te moedigen en geloofwaardigheid te verlenen aan milieuclaims bij producten in een markt die 
ecologisch goed geïnformeerd is.  
 
Het OK Recycled content certificeringsschema specificeert de eisen voor het berekenen van de gerecyclede 
inhoud van plastic producten op basis van een gecoördineerd traceerbaarheidssysteem. Het kader voor het 
certificeringsschema wordt gevormd door de eisen van de normen EN 15343 en ISO 14021. 
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De OK Recycled content certificering is relevant voor alle gebruikers van gerecycled plastic in de hele 
waardeketen, voordat eindproducten bij de eindgebruiker komen.  
 

 
 
Aangezien het OK Recycled certificeringsschema zowel gebaseerd is op massabalanscontrole als op 
gecoördineerde traceerbaarheid van gerecyclede materialen, kan het schema ook worden gebruikt om de 
gerecyclede inhoud voor elk type materiaal (zoals kunststoffen, aluminium, weefsels en papier) vast te 
stellen. 
 
TÜV AUSTRIA’s OK Recycled certificeringsschema biedt onmiddellijke geloofwaardigheid en objectiviteit 
door middel van gemakkelijk identificeerbare en direct beschikbare informatie. Als zodanig verhoogt het 
TÜV AUSTRIA OK Recycled keurmerk de merkwaarde en zorgt het voor meer vertrouwen bij de consument. 
 
Het TÜV AUSTRIA OK Recycled keurmerk: 
 

• pakt de vraagstukken in verband met EU-richtlijn 2019/904 aan.  
• voldoet aan de inkoopeisen en de verwachtingen van de klant. 
• verhoogt het profiel van organisaties in termen van hun milieubewustzijn. 
• onderscheidt producten van gewone koopwaar door certificering door een onafhankelijke derde 

partij. 
• geeft een boost aan de merkwaarde voor de klanten. 
• komt tegemoet aan de vraag van de consument naar meer transparantie. 
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