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EMAS in Vlaanderen: Enquête

Doel: 
Leren kennen visie bedrijven/organisaties op milieubeheer en 
ondersteunende functie milieubeheersystemen en milieucoördinatoren

Doelpubliek: 
Bedrijven/organisaties

Periode: 
Half juli – half september 2019



Invloeden op de milieupraktijken van het bedrijf

• Moederbedrijf
• Directie
• Overheid (regelgeving)
• Klanten en leveranciers
• Personeelsleden
• Lokale (milieu)organisaties/buurtbewoners

Rol milieucoördinator



Milieucoördinator

Vlaanderen: verplichting bedrijven significante 
milieu-impact - niveau A/B
(decreet bedrijfsinterne milieuzorg
19 april 1995)
Intern of extern (erkenning)
Ervaring + erkende cursus aanvullende vorming 
milieucoördinatoren 
Vast takenpakket (regelgeving), o.a.

Bijdragen milieuvriendelijke productiemethoden
Waken over naleving milieuwetgeving
Jaarlijks verslag voor bedrijfsleiding



Enquête Respondenten

63 respondenten:
70% privébedrijven
11% overheidsorganisaties
16% studiebureaus
3% federaties

Grootte van de bedrijven/organisaties:
57% grote ondernemingen (> 250)
27% middelgrote ondernemingen (tussen de 50 en 
250)
16% kleine ondernemingen (< 50)

Ingevuld door:
65% milieucoördinatoren 
16% leidinggevenden



Enquête Verankering milieubeheer in bedrijf

Interne werkgroep milieu:
44% beschikt over interne werkgroep milieu

Milieucoördinator:
76% bedrijven beschikt over milieucoördinator (meestal 
intern)

Milieubeheersysteem:
61% bedrijven beschikt over milieubeheersysteem

76% hiervan > 5 jaar

6% is milieubeheersysteem aan het ontwikkelen
55% beschikt over milieucoördinator en 
milieubeheersysteem



Enquête Milieubeheersysteem - Beweegredenen

58% acties in kader van milieu ondernomen om zich in regel 
te stellen ofwel verplichtingen moederbedrijf/imago

Milieubeheersysteem

Beperken, opvolgen en verbeteren milieu-impact
Imago
Gemakkelijker identificeren milieuverantwoordelijkheden
Mogelijkheid tot differentiëren (positionering in de markt)
Gemakkelijker opvolgen regelgeving
Relatie overheden
Vermindering kosten (1 bedrijf)



Enquête Milieubeheersysteem – Keuze type

Keuze milieubeheersysteem:

ISO 14001: 
77% 
+ bedrijven die milieubeheersysteem aan het ontwikkelen zijn 
opteren eveneens voor ISO 14001

EMAS (incl. ISO 14001): 
5%

Eigen (niet erkend) beheersysteem: 
18%



Enquête Milieubeheersysteem – Keuze type

Waarom ISO 14001?

Mogelijkheid tot integratie met andere beheersystemen (ISO 
9001, ISO 18001, …)

(Internationaal) meest gekend

Geëist door de klanten (garantie van continuïteit) 

Keuze moederbedrijf



Enquête Milieubeheersysteem – Keuze type

Waarom EMAS?

Extra Europese erkenning

Groepscertificatie voor alle exploitatiezetels

Visie bedrijfsleiding (naleving regelgeving, continue 
verbetering nastreven)



Enquête Milieubeheersysteem - Knelpunten

Tijd!
Budget
Onvoldoende opvolging door directie 
(milieubeheersysteem enkel voor 
marketingdoeleinden)
Te strikte regelgeving



Enquête Milieubeheersysteem - Verwachtingen

Voldoet over het algemeen aan verwachtingen

Bedenkingen:
Niet ten volle benut: slechts hoogstnodige om certificatie te 
behalen
Opzetten en opvolgen is zwaar en vergt veel tijd voor moeilijk 
berekenbare return 
Voor bepaalde sectoren (bv. dienstensector) te zwaar
Beoordeling door auditoren verschilt per lidstaat en per regio



Enquête Meest effectief om te scoren op milieuvlak

Beschikken over:
12% milieubeheersysteem gevalideerd door externen
19% milieucoördinator
69% combinatie

Engagement/gedrevenheid topmanagement



Enquête Conclusie

Milieubeheersystemen en milieucoördinatoren:
worden als waardevol ervaren 
vullen elkaar aan

Engagement topmanagement bepalend voor 
slagen

Kennis EMAS nog verder te verbeteren




