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Adequate regelgeving en omzetting

Europese regelgeving moeten op de gepaste manier omgezet 
worden naar Vlaamse regelgeving

Voorzorgsprincipe – vervuiler betaalt – bronnenaanpak
Een Europees kader voor een gelijk speelveld en voor een 
sterke interne markt
Producten en diensten in scope en zowel producent en 
consument (dwingen) in de richting van minder vervuilende 
producten en diensten

Europese besluitvorming aangescherpt
Platform voor synergie met andere beleidsvelden 
Versterkte inzet op bestaande netwerken
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Europees kader omzetten naar 
Vlaamse situatie

Inzetten op synergieën en netwerken
Instrumentenmix
Sectorconvenanten: bv. VL Green Deal Farmacie
‘softere’ instrumenten: dashboards
Geïntegreerde invulling van Europees beleid

Wie welke verantwoordelijkheid?
Responsabilisering van de verschillende entiteiten en niveaus

Samenwerking 
Blijvend inzetten op handhaving: bv. toezicht op lozingsnormen
Kansen pakken die digitalisering van milieubeleid ons nu biedt

Rol van het maatschappelijk debat
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EU zero pollution action plan -
reflectie Erik Grietens, BBL

● Ambitie is nobel, maar actieplan mist actie 

○ vooral bundeling bestaande richtlijnen en lopende herzieningen

○ geen nieuwe bindende doelstellingen

○ klimaat ontbreekt

● Zero pollution halen in Vlaanderen? 

○ preventiebeginsel

○ voorzorgsbeginsel

○ vervuiler betaalt



EU zero pollution action plan

● Globale milieudoelen als ijkpunt

● Preventie als vertrekpunt 

○ vergunningenbeleid: meer dan technische haalbaarheid of aanvaardbaarheid voor 

omgeving

○ mobiliteit: euronormen -> KM-heffing 

○ luchtkwaliteit: WHO aanbevelingen

○ bodembeleid: voorzorgsbeginsel, zie PFOS

○ waterbeleid: vervuiler betaalt

● Nood aan betere grensoverschrijdende samenwerking 

○ bv. PAS en impact ‘buitenland’

■ ook in het buitenland gaat het over landbouw en verkeer



Vleva

Zero pollution ambition

Tine Cattoor
Director product policy

essenscia
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Chemiesector steunt ambities EU Green Deal
Fundamenteel bijdragen aan een klimaatneutrale, circulaire en duurzame samenleving

The European chemical industry has the capability, know-how and is developing 

the innovative technologies to deliver on the challenges society is facing today 

and in the future. The chemical industry stands ready to support the Green Deal 

objectives – where we deliver technologies and solutions and the political 

framework enables their economic implementation.

Martin Brudermüller, president Cefic

De chemiesector schaart zich achter de ambitie van de Chemicals Strategy for 

Sustainability voor een maximale bescherming van de volksgezondheid en het 

leefmilieu. Elke grote hervorming brengt kansen, maar ook uitdagingen met zich

mee. Het is belangrijk dat wetenschappelijke data en een risicogebaseerde

aanpak centraal blijven staan in de besluitvorming binnen een doordacht

wetgevend kader op Europees niveau.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia

“

“

essensciaforsustainability.be

https://essensciaforsustainability.be/nl/


Beleidsaanbevelingen

• Beleidsdomeinen & wetgeving beter afstemmen op 

elkaar

• Hanteer een integrale milieuaanpak

o Over milieu-compartimenten heen

o Over beleidsdomeinen heen

o Over sectoren heen

• De vervuiler betaalt

o Proportioneel en kosteneffectief

• Wereldwijde bronnenaanpak

o EU en wereldwijde reglementering (UN Coventies)

o Handhaving ingevoerde producten

Product 
legislation

Innovation

Environmen
t

OHS

Climate

OHS: Occupational Health & Safety

Coherence
Convergence

Efficient
Complementarity


