
Geachte dames en heren, 

 

Bij afwezigheid van de minister die elders weerhouden is en die betreurt niet te 

kunnen deelnemen aan deze vergadering, bedank ik u voor uw aanwezigheid, 

die getuigt van uw inzet voor het verbeteren van ons leefmilieu. 

Voor degenen die mij niet kennen, stel ik me even voor : ik ben Jean-François 

Dauphin, EMAS-coördinator van het Operationeel Directoraat Landbouw, 

Natuurlijke Rijkdommen en Milieu en vertegenwoordiger van de bevoegde 

instantie voor Wallonië. 

Mijn directoraat is ook EMAS geregistreerd voor de drie vestigingen van de 

centrale administratie. 

De Waalse regering wil de milieuprestaties van onze regio verbeteren en heeft 

zich via diverse maatregelen duidelijk geëngageerd: 

- De invoering van een netheidsambassadeur. Deze actie is een reactie op 

de verwachtingen van een groot aantal burgers die bezorgd zijn om de 

duurzame netheid in hun straat of buurt. Na registratie krijgen ze het 

nodige materiaal. 

- De investering van meer dan 400 miljoen euro om de afvalwaterzuivering 

te voltooien 

- De ecologische transitie, weg van de pesticiden en het gebruik ervan 

(verbod op het gebruik van glyfosaat, van neonicotinoïden door 

particulieren en van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen) 

- De aanleg van verplichte bufferzones rond scholen, ziekenhuizen en 

crèches 

- De verbetering en modernisering van afvalverwerkingsfaciliteiten 

- Toenemende boetes voor inciviek gedrag zoals het wegwerpen van 

sigarettenpeukjes, kauwgom of blikjes 

- Het project dat onder de gemeenten is gelanceerd om de openbare 

pleinen enz. te vergroenen ... 



 

Voor EMAS-geregistreerde bedrijven is dit jaar belangrijk: de verordening 

herneemt immers de eisen van de nieuwe versie van de ISO14001 2015-norm. 

Deze vereisten zullen in september 2018 van toepassing worden. Het verschil 

tussen de internationale norm en het Europese systeem neemt af. De sprong 

naar EMAS die moet worden gemaakt wanneer een organisatie over een ISO 

14001-certificaat beschikt wordt steeds kleiner. De heer Paquot, 

verantwoordelijk van het EMAS-dossier bij de Europese Commissie, zal u dit 

binnen enkele ogenblikken uitleggen. 

Anderzijds zullen op Europees niveau veel maatregelen worden gelanceerd 

door een herziening van de controlemaatregelen (verlichting voor EMAS-

bedrijven) en een wijziging van het statuut van het Europese Ecolabel. 

Via ondernemingscheques zijn registratiehulpmiddelen beschikbaar voor 

KMO's, net als een premie voor milieu-investeringen voor alle bedrijven. 

 

Ik wens u een vruchtbare vergadering toe ! 

 


