
Na deze goedgevulde ochtend heb ik het genoegen om deze 7de jaarlijkse ontmoeting rond 

EMAS af te sluiten. Deze interessante sessie begon met de film gemaakt door het Vlaamse 

Gewest, dat door iedereen goed gesmaakt werd. De verschillende uiteenzettingen die 

volgden, waren gericht tot de vraag : “Kan EMAS een beheersinstrument zijn om de 

doelstellingen voor Duurzame ontwikkeling te bereiken?” 

 

We hebben met de uiteenzetting van Mevr Rousseau gezien dat er vele parallellen zijn 

tussen de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en EMAS. Het 

milieumanagementsysteem kan als structuur dienen als ondersteuning om de doelstellingen 

voor DO te bereiken tegen 2030, als het ware als een stevige kapstok. 

 

Leefmilieu Brussel heeft zijn eigen ervaringen gedeeld op het vlak van de duurzame 

aankopen. We zien duidelijk dat het milieumanagement, dat ondersteund is door de 

directie, een echt effect heeft op de organisatie van de aankopen, zowel op vlak van 

leefmilieu alsook via de eerste stappen in de integratie van sociale clausules. De 

veranderingen die we intern invoeren beginnen een sneeuwbaleffect te hebben op onze 

leveranciers en partners. 

 

Vervolgens toonde Dhr Mertens ons aan dat de creatie van een EMAS-club (op dit moment 

in voorbereiding in regio van Namen) op zéér concrete wijze kan antwoorden op de 

noodzaak om beter gekend te zijn  (één van de pijnpunten die geïdentificeerd werd bij de 

analyse door de Europese Commissie) en een verbetering toont van de communicatie naar 

het grote publiek. Het is altijd interessant om vast te stellen dat een zwak punt een 

opportuniteit kan worden met het nodige dynamisme en creativiteit door en voor EMAS-

ondernemingen. Netwerken helpt om praktische informatie uit te wisselen. Ik nodig u dan 

ook uit om regelmatig met elkaar te communiceren en good practices maar ook valkuilen 

obstakels met elkaar te delen. 

 

Na de pauze heeft Dhr Paquot op heldere wijze de toekomstige wijzigingen aan de bijlagen 

van EMAS uitgelegd. 

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijke Gewest kan ik ook aankondigen dat ook het 

project ‘label Ecodynamische onderneming’ een verjongingskuur zal ondergaan om onder 

meer een betere transitie naar EMAS te verzekeren. 

Ik wens alle sprekers te bedanken voor hun bijdrage aan deze ontmoeting, ik dank ook alle 

organisatoren, in het bijzonder Dhr Doat. En ik dank ook u, deelnemers, voor uw actieve 

bijdrage. Ik wens jullie nog veel dynamisme en goede moed toe in uw EMAS-projecten om zo 

stap voor stap, samen, verder te gaan. 


