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Interview

Duurzaam repareren levert 

meetbaar voordeel op voor 

alle betrokken partijen

B
elgische automotivebedrijven die 

milieubewust werken, kunnen 

zich sinds kort kandidaat stellen 

voor het Duurzaam Repareren-label. Het 

initiatief komt overgewaaid uit Neder-

land, waar de gelijknamige non-profi-

torganisatie in de voorbije 2,5 jaar al 

meer dan 2000 certificaten kon uitrei-

ken.

De sfeer zat er goed in, toen Carglass 

onlangs als eerste autoglashersteller in 

ons land het Duurzaam Repareren-certi-

ficaat overhandigd kreeg door Marc Eu-

ben, directeur Schaderegelingsbeleid 

van KBC. De bankverzekeraar is net zoals 

Ethias vertegenwoordigd in het College 

van Deskundigen dat voor ons land het 

lastenboek van het label beheert en de 

toekenning ervan goedkeurt.

“Als opdrachtgever én als klant vinden 

we het belangrijk dat de herstelbedrijven 

niet alleen kwalitatief uitstekend werk 

afleveren, maar eveneens zorg dragen 

voor het milieu”, toonde Euben zich ook 

ernstig in zijn toespraak. “Straks zullen 

ze trouwens niet anders kunnen:  

het laat zich raden dat er Europese richt-

lijnen ter zake aan komen die in Belgi-

sche wetgeving vertaald zullen worden. 

Pioniers zoals Carglass anticiperen daar 

nu al proactief op. Dat is niet alleen  

een uitstekende zaak voor onze samen-

leving, het is ook slim bekeken. Want  

zij die blind blijven voor de problema-

tiek, zullen als het ware van de ene dag 

op de andere investeringen opgelegd 

krijgen die het voortbestaan van hun 

zaak of bedrijf op z’n minst ernstig hy-

pothekeren.”

“Carglass investeert al jaren zwaar in  

zijn medewerkers opdat ze voortdurend 

kwalitatief hoogstaand werk afleveren 

en hun verantwoordelijkheid opnemen 

op het vlak van veiligheid en aandacht 

voor het milieu”, zei Sales & Marketing 

Director Caroline Ameloot. “Duurzaam 

en maatschappelijk verantwoord onder-

nemen staat immers centraal in ons be-

leid. In die optiek is ook milieuvriende-

lijkheid een voornaam aandachtspunt 

voor Carglass. Al sinds 2010 werken we 

elk jaar een waaier van projecten rond 

dit thema uit.”

Harry Filon en Angelica Gravendijk, res-

pectievelijk bestuursvoorzitter en direc-

teur van de Stichting Duurzaam Repare-

ren en ook in België de bezielers van het 

label, aanhoorden beide sprekers met 

zichtbaar plezier. Na het glaasje bubbels 

dat de overhandiging van het certificaat 

aan Carglass afrondde, maakten ze met 

evenveel genoegen tijd vrij om de opzet 

van het initiatief toe te lichten.

Wat bracht je ertoe met Duurzaam 

Repareren te starten?

Harry Filon: “We kwamen op het 

idee toen de Nederlandse over-

heid in 2011 de inkoopcrite-

ria voor haar wagenpark 

herschreef. Dat telt 

240.000 voertuigen, van 

brandweerauto’s over 

politiewagens tot minis-

teriële dienstvoertuigen. 

Vóór die tijd gold enkel dat 

de wagens een A- of en B-

emissielabel moesten hebben. 

Die regels werden verstrengd: alle auto-

onderhoudspartijen waarop de overheid 

een beroep deed – van wagenparkbe-

heerders over carrosseriebedrijven en 

onderhoudsgarages tot en met auto-

wasserijen – moesten voortaan voldoen 

aan strikte duurzaamheidscriteria.”

Angelica Gravendijk: “Wat ons in het 

bijzonder aansprak, was dat de overheid 

als klant die criteria opstelde en zeer 

meetbaar verwoordde: de rolweerstand 

van banden, de biologische afbreek-

baarheid van de gebruikte olie en smeer-

middelen, het maximale waterverbruik 

bij een autowasbeurt, en zo meer. Er 

bestonden al initiatieven in die zin op  

de Nederlandse markt. Maar ze gingen 

uit van de automotivebedrijven zelf en 

bleven bij wijze van spreken beperkt tot 

een plakkaat aan de gevel hangen. Daar-

mee overtuig je de klant niet. Vele van 

die pogingen liepen dan 

ook op een sisser 

uit.”
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Het label voor milieubewuste automotivebedrijven wordt ook uitgereikt in België.
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Je opteerde voor een beter door-

dachte aanpak?

Harry Filon: “Een overheid die sterk in-

zet op duurzaam repareren, is de ideale 

gangmaker om de privésector op dezelf-

de lijn te krijgen. Maar dan nog heb je 

marktspelers met voldoende schaal-

grootte nodig die waarden koppelen 

aan je merk, in dit geval een keurmerk, 

om het gevat onder eenieders aandacht 

te brengen. Daartoe hebben we eerst de 

zakelijke automotivecliënteel aange-

sproken. Met name autoleasebedrijven 

waarvan we vrijwel zeker wisten dat ze 

net zoals de overheid waarde hechten 

aan duurzaam repareren – wat ook 

bleek – en die ons met kennis van zaken 

konden zeggen welke criteria zijzelf op 

dat vlak als signifi cant beschouwen.”

Angelica Gravendijk: “Tegelijk wilden 

we dat Duurzaam Repareren een breed 

maatschappelijk draagvlak zou hebben. 

Daarom hebben we ook de verzekeraars, 

de wagenparkbeheerders en de Konink-

lijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 

– met 4,2 miljoen leden volwaardig ver-

tegenwoordiger van de eindconsument 

– gevraagd deel uit te maken van een 

College van Deskundigen dat de normen 

moest bepalen.”

Harry Filon: “Het is ook dit College dat 

over de toekenning van het Duurzaam 

Repareren-certifi caat beslist. In amper 

2,5 jaar tijd hebben we het uitgereikt 

aan meer dan 2.000 bedrijven die actief 

zijn in de Nederlandse automotivesector. 

Ons keurmerk wordt in ons thuisland 

ondertussen zodanig naar waarde ge-

schat, dat je zonder ons certifi caat niet 

meer voor de overheid en voor de verze-

keraars aan de slag kunt.”

Denk je dit succes te kunnen evena-

ren in België?

Angelica Gravendijk: “Bij de start had-

den wij geen internationale ambities. 

Maar veel eindklanten van automotive-

bedrijven zijn internationaal actief en 

organiseren hun aanbestedingen bijge-

volg op die basis. Vandaar de beslissing 

om ook in België met Duurzaam Repare-

ren te starten, samen met een aantal 

grote namen uit de bedrijfs- en fi nanci-

ele wereld die het pad willen effenen. 

We maken ons sterk dat de andere snel 

zullen volgen. De eerste resultaten doen 

alvast het beste verhopen.”

Harry Filon: “Klanten moeten waarden 

koppelen aan dat certifi caat, anders is 

het volstrekt zinloos. Een internationaal 

opererende transportfi rma die met vlag 

en wimpel het certifi caat behaalde, zei 

niet alleen mee te doen uit ideologie: 

door duurzaam te werken en dat ook 

van haar leveranciers te eisen, kon ze 

haar prijs per kilometer drukken. Vraag 

de directeur van het schadedepartement 
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Harry Filon:

“We hebben een specifiek Belgisch lastenboek 
dat wordt beheerd door een Belgisch 

College van Deskundigen

”

Vlnr: Dirk Lamin (preventieadviseur Carglass), Ronny van den Driesch (Audit & Vehicle Manager Carglass), 
Marc Euben (directeur schaderegelingsbeleid KBC), Caroline Ameloot ( Sales & Marketing Director Carglass), 
Angelica Gravendijk (directeur Duurzaam Repareren), Harry Filon (bestuursvoorzitter Duurzaam Repareren)
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van een verzekeraar waarom hij Duur-

zaam Repareren naar waarde schat, en 

hij zal je zeggen dat het zijn schadekost 

vermindert. Ons initiatief moet meet-

baar voordeel opleveren voor alle be-

trokken partijen. Het is hoegenaamd 

niet een van die wollige verhalen over 

maatschappelijk verantwoord onderne-

men die helaas al te vaak de ronde 

doen.”

Angelica Gravendijk: “Het is een grote 

misvatting dat duurzaam repareren 

duurder uitvalt. Het kost je net minder: 

het rendement van je medewerkers ligt 

hoger doordat ze minder ziek worden., 

je bespaart op je energieverbruik, je ver-

hoogt de efficiëntie, … ik geef maar en-

kele voorbeelden. Om het in economi-

sche termen te verwoorden: zowel de 

vraag- als de aanbodkant wint bij duur-

zaam repareren. Tegelijk draagt het bij 

tot een leefbare samenleving voor de 

generaties na ons.”

Welke formaliteiten moet een auto-

motivebedrijf vervullen om gecerti-

ficeerd te kunnen worden?

Harry Filon: “Eerst moet het zijn kandi-

datuur stellen. We noemen dit de nul-

meting. Dat document staat op de web-

site www.duurzaamrepareren.be, onder 

de rubriek Over ons\Pakket van Eisen.”

Angelica Gravendijk: “Als het auto-

motivebedrijf beantwoordt aan het Pak-

ket van Eisen en als het de verplichte 

bijdrage betaald heeft, krijgt het zijn cer-

tificaat. Daarna wordt het elk jaar admi-

nistratief en ten minste iedere drie jaar 

ook ter plekke opnieuw doorgelicht, als 

het zijn certificaat wil behouden.”

Harry Filon: “ Voor België staat de ves-

tiging van DEKRA aan de Port Arthurlaan 

16 in Gent in voor de helpdesk en de 

administratie van Duurzaam Repareren, 

en voert DEKRA Expert Services de audits 

in de bedrijven uit. 

Met de recente overname van het exper-

tisebureau Mario Gentile SPRL, dat 

voortaan DEKRA Automotive Liège heet, 

heeft CEO Tom Coorevits nu zes regio-

nale vestigingen onder zijn hoede. We 

zijn ervan overtuigd dat zijn gespeciali-

seerde medewerkers de auditopdrach-

ten piekfijn zullen afhandelen.”

Krijgt een bedrijf dat niet aan het 

Pakket van Eisen voldoet, een twee-

de kans?

Harry Filon: “Als het duurzaamheidsbe-

leid van een bedrijf tekortkomingen ver-

toont, maken we een onderscheid tus-

sen twee niveaus: ‘major’ en ‘minor’. Bij 

een ‘major’ tekortkoming krijgt het één 

maand de tijd om aan de situatie te ver-

helpen. Bij een ‘minor’ onvolkomenheid 

beslist de DEKRA-auditeur, maar geldt 

sowieso een periode van zes maanden 

als uiterste termijn.”

Angelica Gravendijk: “Wie twee op-

eenvolgende keren niet aan het eisen-

pakket voldoet, verliest het certificaat. 

Anders zouden we de slagkracht van 

Duurzaam Repareren als keurmerk on-

dermijnen.”

Verschillen de eisen in België van 

die in Nederland?

Harry Filon: “België en Nederland zijn 

niet te vergelijken. Vandaar dat we een 

specifiek Belgisch lastenboek hebben 

dat wordt beheerd door een Belgisch 

College. Op dit moment bestaat het uit 
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Angelica Gravendijk:

“Het is een grote misvatting  
dat duurzaam repareren duurder uitvalt.  

Het kost je net minder

”



afgevaardigden van Ethias, KBC en de 

leasemaatschappijen ALD Automotive 

Belgium, Alphabet Belgium en Athlon 

Car Lease Belgium.”

Angelica Gravendijk: “Duurzaamheid 

is een materie die voortdurend evolu-

eert. Daarom zal ook het Belgisch Colle-

ge van Deskundigen een aantal keer per 

jaar vergaderen om behalve certificaten 

toe te kennen ook nieuwe markttenden-

sen en de bevindingen van de DEKRA-

auditeurs te bespreken, en het resultaat 

daarvan verwoorden in het jaarlijks aan-

gepaste eisenpakket. In Nederland heb-

ben we door het eclatante succes intus-

sen ook commissies per activiteit, die het 

College van Deskundigen gepast advise-

ren. Ik hoop van harte dat we dit straks 

eveneens in België kunnen bewerkstelli-

gen.”

Heb je ook in middelen voorzien op-

dat gecertificeerde automotivebe-

drijven ruchtbaarheid kunnen ge-

ven aan hun certificaat?

Harry Filon: “We vermelden ze met 

naam, logo, adres, telefoonnummer, 

websiteadres en locatie op de website 

www.duurzaamrepareren.be. Daarnaast 

krijgen ze een gevelschild, een certifi-

caat, posters en een houder met folders. 

Verder staan we hen graag toe zelf de 

toekenning van het certificaat onder de 

aandacht van hun cliënteel te brengen, 

mits ze zich aan de logische voorschrif-

ten houden die in het Pakket van Eisen 

vermeld staan.”

Jullie zijn met Duurzaam Repareren 

niet aan jullie proefstuk toe?

Harry Filon: “We komen beiden uit de 

verzekeringsbranche, en hebben onder-

tussen al bijna 20 jaar ervaring opge-

bouwd in projecten als Duurzaam Repa-

reren. Kort gesteld komt het erop neer 

dat we de banden faciliteren tussen ver-

schillende partijen, dikwijls elkaars con-

currenten, met respect voor ieders ei-

genheid.”

Angelica Gravendijk: “Zakelijke pro-

jecten moeten de betrokken partijen een 

voordeel opleveren, onder welke vorm 

ook. Anders zijn ze geen lang leven be-

schoren. Maar Duurzaam Repareren zelf 

is een stichting zonder winstoogmerk. 

Met de jaarlijkse bijdrage van de gecerti-

ficeerde bedrijven kunnen we het voort-

bestaan van onze organisatie bestendi-

gen en DEKRA vergoeden voor de 

geleverde prestaties.”

Harry Filon: “Wat ons drijft met ons 

Belgisch initiatief, is dat we net zoals in 

Nederland hopen erin te slagen dat bin-

nen twee jaar ook de particuliere klant 

voor duurzame bedrijven kiest. In die 

optiek is het bemoedigend dat we het 

certificaat al aan een aantal gerenom-

meerde automotivebedrijven hebben 

kunnen uitreiken, en dat ook alvast twee 

voorname verzekeraars en drie lease-

maatschappijen mee de schouders on-

der Duurzaam Repareren hebben ge-

zet.”

Jan De Raeymaecker
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