
 
 

Vragenlijst voor de publieksraadpleging rond het Ontwerp Productenplan  
 
 
Hieronder vindt u de vragenlijst voor de publieksraadpleging rond het Voorontwerp van het 
Productenplan.  Mogen we u vragen het volledig of gedeeltelijk in te vullen en terug te sturen op 
het volgende adres :  
 
 
Algemene vragen : 
 
Wat vindt u vandaag het belangrijkste knelpunt om in de richting van een duurzame maatschappij 
te evolueren?  
 
Als u weet dat de Federale Administratie voor Leefmilieu voornamelijk bevoegd is voor het op de 
markt brengen van producten, welke acties moet zij ondernemen / hoe kan zij deze hindernissen 
overwinnen ?  
 
Welk actiepunt in het federaal productplan verdient daarom extra aandacht, is daarom prioritair?  
 
Denkt u dat de actiepunten in het federaal productplan voldoende zijn om significante vooruitgang 
te boeken in de richting van een meer duurzame samenleving?  
 
Vindt u het belangrijk dat de bevolking kan participeren aan het beleid inzake duurzame 
ontwikkeling?  
 
Vindt u dat het federaal productplan u voldoende mogelijkheid biedt om te kunnen participeren? 
 
Zijn er nog andere punten die u in het kader van deze consultatie naar voren wilt brengen? 
 
 
Fiscaliteit en economische instrumenten   
 
Denkt u dat de economische instrumenten (gedifferentieerde fiscaliteit in functie van de 
milieuprestaties en/of premies voor de meest performante producten) in België voldoende 
ontwikkeld zijn ?  Zo niet, welke suggesties zou u formuleren ?  
 
Vindt u dat de economische instrumenten in de eerste plaats moeten bestemd zijn voor de lage 
inkomens ?  
 
 
Prioritaire producten 
 
 



Denkt u dat (een) bepaald(e) product(en) met een aanzienlijke impact op het leefmilieu in dit Plan 
niet aan bod zijn gekomen ? Zo ja, welke ? Om welke redenen vindt u dat dit/deze product(en) in 
dit Plan zouden moeten aan bod komen ?   
 
 
Label en etikettering 
 
Vindt u dat u voldoende ingelicht bent over de ecologische labels ? Zo niet, welke informatie zou 
u nuttig vinden ? Onder welke vorm ?  
 
 
Welk type acties zou de Regering moeten ondernemen, in samenwerking met de 
distributiebedrijven, opdat de producten met ecolabel een sterkere marktaanwezigheid zouden 
hebben ?  
 
 
Communicatie :  

 
Over welk onderwerp (dat in het Plan wordt behandeld) zou u graag (meer) informatie krijgen 
(communicatiecampagne) ? Van welke aard moet de verspreide informatie zijn (vulgariserende 
informatie, technische informatie, gedetailleerde niet technische informatie, praktische informatie, 
fiscale informatie ) ? 
 
Via welke communicatiemiddelen/kanalen zou u deze informatie willen krijgen ? 
(communicatiecampagne in de media/ via internet/ informatiemateriaal zoals brochures enz…, via 
de pers/de media) ? 
 
 
Bouw : 
 
De absolute prioriteit betreffende bouwproducten is een transparante en wetenschappelijke 
bepalingsmethode voor de ecologische impact van een bouwproduct ontwikkelen over zijn 
volledige levenscyclus. Dit kan later onder andere gebruikt worden bij de ontwikkeling van een 
communicatiemiddel voor de impact van bouwproducten op gebouwcomponentniveau die dus 
rekening houdt met technische karakteristieken zoals stabiliteit en thermische weerstand (bvb 
met welke bouwproducten maakt u een buitenmuur die het minste impact heeft op het 
milieu?.);Hoe staat U hiertegenover? 
 
Een tweede prioriteit is te komen tot een systematische evaluatie op basis van een risicoanalyse 
van bouwproducten naar hun gezondheidsimpact (zoals emissies naar het binnenmilieu). Hoe 
staat U hiertegenover? 
 
Welke andere beleidsmaatregelen inzake bouwproducten en hun impact op het leefmilieu of op 
de gezondheid, vindt U onontbeerlijk? Welke bestaande beleidsmaatregelen dienen volgens U te 
worden stopgezet? 
 
 
 
Energieverbruikende toestellen 
 



Vindt u dat de overheid voldoende informatie verspreid over energieverbruik, gevaarlijke stoffen, 
recyclagemogelijkheden van elektrische toestellen? 
 
Welke steun moet de overheid volgens u bieden in verband met de aankoop van 
milieuvriendelijkere apparaten? 
 
Voor bedrijven: Welke ondersteuning verwacht u van de overheid in verband met het stimuleren 
van ecologisch productontwerp? 
 
 
Transport 
 
 
Welke is volgens u de beste manier om uw behoeften inzake mobiliteit te verzoenen met de 
vermindering van de milieueffecten van het vervoer ?  
 
 
Welke inspanningen bent u bereid te leveren/hebt u al geleverd inzake individueel vervoer om uw 
impact op het milieu te verminderen ? (bij voorbeeld openbaar vervoer, van auto veranderen, 
meer te voet of per fiets gaan,…) 
 
Wat is volgens u de toekomst van de individuele mobiliteit ? (auto, twee of drie wielen) ? Hoe ziet 
u dat ? 
 
Denkt u dat het voor de overheden beter zou renderen om te investeren in onderzoek en 
ontwikkeling voor betere auto’s, dan wel in een beter aanbod van openbaar vervoer ?  
 
Brandstof/biobrandstoffen 
 
Denkt u dat kolen een oplossing zijn voor de huisverwarming ? Zou dit moeten gepromoot 
worden net als stookolie, gas en houtpellets ? 
 
Dank zij bepaalde soorten biobrandstoffen kan de uitstoot van broeikasgassen verminderd 
worden. Vindt u dat die moeten voorbehouden worden aan de meest recente auto’s, aan het 
openbaar vervoer of aan alle vervoermiddelen ?  
 
 
Voeding 
 
Denkt u dat de vermelding van de milieuprestaties van voedingsproducten werkelijk uw koop- en 
consumptiegedrag zou beïnvloeden? Welke informatie zou die vermelding moeten inhouden, en 
onder welke vorm ?  
  
Welke andere acties zou u bereid zijn te ondernemen om de milieu-impact van uw voeding te 
verminderen (gewoontes aanpassen, zelfs van eetregime veranderen; locale of 
seizoensgebonden producten gebruiken,…)? Welke andere acties verwacht u van de overheden 
en van de bedrijven ?    


