
 
 

 

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) 
 

13de JAARLIJKSE EMAS-MEETING 
 

Thema van de dag:  
 

« EMAS en het klimaatbeheer » - « Een instrument voor het bepalen en uitvoeren 

van maatregelen ter beperking van – en aanpassing aan – de klimaatverandering» 
 

Donderdag 8 december van 14u tot 16u en vrijdag 9 december 2022 van 8u30 tot 15u30 
 

Dag 1 : Bezoek AUDI Brussels - Site AUDI Brussels te Vorst 
Dag 2 : Auditorium Tour & Taxis +  lezing « Burgers engageren voor het klimaat: hoe 

krijgen we meer mensen mee? » - Site Tour & Taxis te Brussel 
 

 

Programma: 
 

Dag 1  
 

14u00 -16u00 : Bezoek AUDI Brussels : Brits Tweedelegerlaan 201, 1190 Vorst 
 

Dag 2  
 

8u30 :  Onthaal met ontbijt 
9u30 :  Welkomstwoord en link EMAS & de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) 
 

Presentaties van de EMAS-Organisaties 
 

9u35 :  Ontwerp 1 : Nationale klimaatdoelstellingen, maatregelen en (huidige en toekomstige) 
bezorgdheden door Vincent VAN STEENBERGHE - FOD PG – DG ENV) 

10u05 : Ontwerp 2 – Wat is EMAS en hoe kan EMAS bijdragen aan het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen van de organisatie - getuigenissen 

 - PMC Holding – Duurzame kantoorinrichting – door Anne LENAERTS 
 - VAN DER POORTEN – Drukkerij – door Filip VAN WEZEMAEL 

 

10u30 : Koffiepauze 
 

Presentaties van organisaties - al dan niet EMAS-geregistreerd 
 

11u05 : Ontwerp 3 – Van EMAS naar de SDG's: een blik op de ondersteuning door het FIDO van de 
federale overheidsdiensten op het gebied van duurzaamheid, door Marie-Line GABRIEL – FIDO 

11u15 : Ontwerp 4 – Hindernissen bij het bieden van ondersteuning en de realisatie van een 
milieubeheersysteem van het type EMAS voor wat betreft SDG 13 ’klimaat;’ en situering ervan in 
de huidige Belgische context, door Gino VANDENBORNE - BOSA 

11hu35 : Ontwerp 5 – Overstromingen van juli 2021: focus op de toestand van het rioleringsstelsel in het 
deelstroomgebied van de Vesder - Bijdrage van het EMAS-systeem aan het beheren van de 
situatie, door Franck BODSON en Delphine ELOY, A.I.D.E. (Association intercommunale pour le 

démergement et l'épuration des communes de la province de Liège) 
 

12u05 : Vragen en antwoorden  
 

12u30 : Lunch en netwerken 
 

13u45 : Volgen van een opname van de lezing (NL-EN) : « Burgers engageren voor het klimaat: hoe 

krijgen we meer mensen mee? », door Jill Peeters en George Marshall - Afdeling Partnerschappen met 

Besturen en Maatschappij, departement Omgeving, Vlaamse overheid 
 
15u45:  Einde  
 
Ter info: Er wordt simultaanvertaling (FR-NL) voorzien van 9u30 tot 14u30, en twee groepen (FR en NL) voor het bezoek bij AUDI. 


