
 

 

Persbericht – 3 november 2008 
 
 

Burger kan meebeslissen over milieuplannen 
 
 
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
lanceert vanaf 3 november 2008 tot 5 januari 2009 twee ambitieuze 
federale plannen rond luchtkwaliteit en productbeleid. Deze plannen 
behandelen meerdere actuele milieukwesties. Elke burger wordt 
uitgenodigd om de plannen te bekijken en via een vragenlijst te 
becommentariëren. De plannen zijn te vinden op de website www.consult-
leefmilieu.be. 
  
Openbare raadpleging 
 
Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op inspraak bij beslissingen over 
het milieu. Daarom organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu een publieksraadpleging over het Plan Productbeleid en 
het Plan ter bestrijding van de luchtverontreiniging. De burger kan de inhoud van 
deze plannen beïnvloeden door deel te nemen aan de openbare raadpleging.  
 
Plan Productbeleid 
 
Het geïntegreerd productbeleid heeft tot doel de milieukwaliteit van de producten die 
op de markt komen te verbeteren en de aankoop van de beste producten te 
bevorderen. Zes productgamma’s worden in het plan onder de loep genomen 
(bouwproducten en -uitrusting, energieverbruikende apparatuur, producten en 
stoffen voor gebruik in huis/op kantoor, rollend materieel/voorzieningen, 
biomaterialen en biobrandstoffen, voedingswaren).  
 
Plan ter bestrijding van de luchtvervuiling 
 
Het plan ter bestrijding van de luchtvervuiling heeft zowel betrekking op de 
kwaliteitsverbetering van de buitenlucht als op die van de binnenlucht. De 
luchtvervuilende stoffen die de federale overheid wil bestrijden zijn afkomstig uit 
verwarmingstoestellen, voertuigen, werf- en tuinmachines, brandstoffen, maar ook 
producten die binnenshuis worden gebruikt zoals vloer- en muurbekleding, 
luchtverversers, schoonmaakmiddelen enz. 
 
Hoe deelnemen?  
 
De vragenlijst is te vinden op www.consult-leefmilieu.be en kan zowel online als per 
post worden verstuurd.  
 
In januari 2009 zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu de resultaten van de publieksraadpleging verwerken en integreren. 
Vervolgens zullen de wijzigingen in de plannen worden besproken en goedgekeurd 
door de regering. 
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