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Hoofdstuk 11: Economie 
 
Disclaimer: de verschillende diensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
schreven  delen  11.2:  het  beleid  inzake  productkwaliteit  en  productveiligheid,  11.3: 
ondersteuning  van  KMO’s;  de  toepassing  van  de  REACH‐verordening  (EG‐verordening 
1907/2006), 11.6: de Belgische afvalbeurs, en 11.7: innovatiepremies. 
De  FOD  Economie,  KMO,  Middenstand  en  Energie  kan  dus  niet  aansprakelijk  worden 
gehouden voor de inhoud van de andere teksten in dit hoofdstuk. 
 
Inleiding 
 
Het  behoud  van  het  concurrentievermogen  van  onze  bedrijven  is  één  van  de  prioritaire 
doelstellingen  van  de  Europese  Unie.  Het  is  onmisbaar  om  ons  maatschappelijk  model  te 
vrijwaren dat is gebaseerd op een billijk evenwicht tussen de groei en de rendabiliteit van de 
bedrijven en de juiste financiering van ons welzijn en van onze levenskwaliteit. De Europese 
Unie gaf het  concurrentievermogen een centrale plaats  in haar Lissabonstrategie 2010. Om 
deze strategie tot een goed einde te brengen laat de EU aan elke Lidstaat toe om aansluitend 
bij  haar  eigen  communautaire  initiatieven,  zijn  eigen  economische  hervormingen  aan  te 
sturen  binnen  een  gemeenschappelijk  communautair  oriëntatie‐  en  prioriteitenkader.  De 
Belgische  regering  wil  deze  logica  volgen,  temeer  de  verbetering  van  het 
concurrentievermogen van België onontbeerlijk  is om een nieuw elan te vinden op het vlak 
van investeringen, industrialisering en werkgelegenheid.  
 
In  een  sociale markteconomie  zoals de onze  is  een  efficiënte werking  van de  goederen‐  en 
dienstenmarkt  een  absolute  vereiste  om de  doelstelling  rond  het  concurrentievermogen  te 
ondersteunen. Daar ligt juist de rol van de FOD Economie, die als belangrijkste opdracht heeft 
om “de voorwaarden te creëren voor een concurrentiële, evenwichtige en duurzame werking 
van  de  goederen‐  en  dienstenmarkt”.  Onder  de  24  krachtlijnen  van  de  Lissabonstrategie 
beschrijft  het  micro‐economische  luik  inderdaad  een  groot  aantal  actiedomeinen  met  een 
impact op het leefmilieu die vallen onder de bevoegdheid van de FOD Economie: de verdere 
afwerking van de interne markt, de promotie van innovatie, het  geïntegreerd energiebeleid, 
de specifieke ondersteuning van de KMO’s, de ontwikkeling van de informatiemaatschappij of 
nog, de bescherming van de consumenten.  
 
Meerdere belangrijke  actiedomeinen  inzake economie  zijn geregionaliseerd of vallen onder 
de  gedeelde  bevoegdheid  van  de  federale  en  gewestelijke  overheden.  Daarom  is  de 
samenwerking tussen de Federale overheid en de Gewesten onontbeerlijk. Die samenwerking 
moet het leven van alle economische actoren van de goederen‐ en dienstenmarkt makkelijker 
maken  maar  zij  moet  ook  de  positionering  van  België  inzake  concurrentievermogen 
versterken. De FOD Economie bevordert de coördinatie voor elk economisch dossier waarin 
dat nodig  is binnen het kader van de  Interministeriële Economische Commissie  (IEC). Haar 
rol moet in de toekomst nog versterkt worden. Hetzelfde geldt voor de « Concere‐groep » wat 
het  energiebeleid  betreft  en  voor  alle  andere  technische werkgroepen  die  onder  het  gezag 
van de FOD Economie staan. 
 
De  Federale  Overheid  beschikt  aldus  over  economische  bevoegdheden  en  over  specifieke 
hefbomen  (intellectuele  eigendom,  normalisatie,  accreditatie,  metrologie,  openbare 
aanbestedingen, telecommunicaties...) die invloed hebben op het federale milieubeleid en die 
kunnen  bijdragen  tot  het  handhaven  daarvan,  inzonderheid  het  aanreiken  van  officiële 
statistieken want  elk  economisch beleid wordt  geschraagd door  relevante,  betrouwbare  en 
toegankelijke  indicatoren  en  statistische  gegevens,  die  ook  stroken  met  de  Europese 
verplichtingen. Zo maakt de  federale datawarehouse niet alleen  de exploitatie mogelijk van 
« interne »  gegevens  van  de  FOD  Economie  (Statistieken,  Clearing  house,  economische  b 
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bewaking, specifieke waarnemingen…) maar ook de integratie van indicatoren afkomstig van 
externe  databanken  alsook  de  valorisatie  van  de  gegevens  van  de  Kruispuntbank  van 
Belgische  Ondernemingen.  Een  degelijke  bewaking  van  de  markt,  want  een  reglementair 
kader vergt immers zowel correcte informatie als een billijke toepassing en een doeltreffende 
controle.   Deze hefbomen worden soms bediend door openbare  instellingen die zich buiten 
de  administratieve  sferen  bevinden  (zoals  BELAC  voor  de  accreditering,  en  NBN  voor  de 
Belgische technische normen). 
 
Het  concurrentievermogen  is  een  bron  van  voordelen, maar  ook  van  uitdagingen  voor  het 
Leefmilieu:  de  eengemaakte  markt  en  het  vrije  verkeer  van  producten  stellen  strenge 
voorwaarden  aan de  federale manoeuvreerruimte door  de naleving  van  de  bepalingen  van 
het Verdrag, door de verplichting tot voorafgaande betekening van de technische normen en 
reglementen van de Lidstaten (Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van  22  juni  1998  betreffende  een  informatieprocedure  op  het  gebied  van  normen  en 
technische voorschriften) en door de bepalingen van de WHO. In het kader van dit Federaal 
Milieurapport  draait  het  economisch  beleid  dat  invloed  heeft  op  het  Leefmilieu  (naast  het 
Energiebeleid dat wordt uiteengezet in het hoofdstuk ENERGIE), rond zes assen:  

‐ de voltooiing van de interne markt en de regels van de mededinging;  
‐ het beleid inzake productkwaliteit en productveiligheid;  
‐ de ondersteuning van KMO’s;  
‐ de ontwikkeling van de informatiemaatschappij;  
‐ de ondersteuning van consumenten;  
‐ het beleid inzake (eco)innovatie. 
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11.1 De voltooiing van de interne markt en de regels van de 
mededinging  

 
Betrokken diensten: 
 

Juridische basis: 
 

 
Definitie van het beleid 
 
Een wettelijk en reglementair kader uitwerken om een optimale werking van de goederen‐ en 
dienstenmarkt te waarborgen in het belang van alle actoren en de effectieve concurrentie van 
de goederen‐ en dienstenmarkt garanderen.  
 
Evaluatie 
 
Er werd geen enkele maatregel geïdentificeerd. 
 
Uitvoering en bereikte resultaten 
 
Zonder voorwerp. 
 



416    Economie     
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

11.2 Het beleid inzake productkwaliteit en productveiligheid 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
 

Juridische basis: 
 

• Samenwerkingsakkoord  van  30 maart  1995  tussen  de  Federale  Staat,  het  Vlaamse 
Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  betreffende  de 
uitvoering  van  EEG‐verordening  1836/93  van  de  Raad  van  29  juni  1993  die  de 
vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair 
milieubeheer‐ en milieu‐auditsysteem mogelijk maakt. 

• Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie. 

 
Definitie van het beleid 
 
Het vertrouwen ten aanzien van producten, diensten en installaties versterken door middel 
van controle, certificering en normalisatie, en tegelijk innovatie bevorderen.  
 
11.2.1 Accreditatie 
 
Definitie van het beleid 
 
In  het  kader  van  de  Europese  EMAS‐verordening  moet  elke  Lidstaat  beschikken  over  een 
organisatie  voor de accreditatie  van milieuverificateurs.  Zij  controleren en bekrachtigen de 
milieuclaims  van  ondernemingen  die  daartoe  vrijwillige  stappen  ondernemen.  Belac 
accrediteerde  verschillende  milieuverificateurs  in  België  en  controleert  buitenlandse 
milieuverificateurs die op Belgisch grondgebied komen werken. 
 
Evaluatie 
 
In België wordt de EMAS‐verordening al toegepast. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
België  telt  momenteel  50  EMAS‐gecertificeerde  organisaties  die  overeenkomen  met  429 
vestigingen. 
 
11.2.2 Normalisatie 
 
Inleiding 
 
Algemeen  bestaat  er  binnen  het  CEN  (Europees  Comité  voor Normalisatie)  geen  technisch 
comité  voor  enkel  en  alleen  “leefmilieu”.  Dat  thema  wordt  immers  als  “transversaal” 
beschouwd, met  als  gevolg  talloze gegevens die  al naargelang het product of de dienst  zijn 
verspreid over honderden verschillende normen. Sinds enkele maanden bevat het formulier 
voor de aanvraag van een nieuw Work Item (NWI) een speciaal “milieuvakje” zodat de impact 
van  de  aanvraag  op  het  milieu  en  eventueel  wat  de  aanvrager  had  voorzien  kan  worden 
nagegaan. Dat betekent  eigenlijk dat het nu –  tijdens de opstelling van een EN  in wat  voor 
domein  dan  ook  –  in  zekere  zin  verplicht  is  om  rekening  te  houden met  het milieu. Meer 
specifiek beschikt het CEN over een groep deskundigen (SABE) die het CEN moet informeren 
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en adviseren over milieubeheer. De normen van de ISO 14000‐reeks werden omgezet in EN 
ISO (en dus NBN EN ISO) en zijn specifiek gegroepeerd binnen CEN SS S26 (subsector). De 
bedoeling hiervan is om milieunormen die niet onder een specifiek technisch comité vallen te 
hergroeperen. Er zijn momenteel 29 milieugebonden EN ISO’s (Environmental management, 
auditing, qualification criteria, Life cycle Assessment enz.), waarvan 14 werden gepubliceerd 
en 4 in ontwikkeling zijn29. Verder bestaan er ook nog CEN Guides nr. 4 "Guide for addressing 
environmental  issues  in  product  standards"  en  nr.  13  "Validation  of  environmental  test 
methods". We kunnen dus vaststellen dat het milieu nu voortdurend hoog op de agenda van 
de normalisateurs staat. 
 
Definitie van het beleid 
 
De wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie heeft het Belgische normalisatiesysteem 
grondig  hervormd.  Eén  van  de  gevolgen  is  dat  de marktspelers  nu  een  grotere  rol  kunnen 
spelen  in de uitwerking van normen via de  sectorale operatoren.  In die  context kunnen de 
milieuspelers hun belangen beter doordrukken. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Net  zoals  andere  marktsectoren  kunnen  de  milieuspelers  een  grotere  rol  spelen  in  de 
uitwerking van normen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De sectorale operatoren voeren hun taken uit in een groot aantal technische comités die hen 
aanbelangen.  Dankzij  die  situatie  kunnen  de  verschillende  spelers  de  hen  toegewezen  rol 
vervullen.  Op  Belgisch  niveau  dient  de  Commissie  B031  “Environmental  Management”, 
beheerd door NBN (zonder sectorale operator, met minimum 1 expert) de werken volgen van 
het ISO TC 207 on Environmental Management.  
 

Box: Het RAPEXsysteem (recall van defecte producten of producten met risico’s voor 
de consument) 

 
Het  Rapex‐systeem  is  niet  geschikt  voor  de  opstelling  van  statistieken  over  milieurisico’s 
omdat het systeem in de eerste plaats is bestemd voor risicoproducten.Op basis van de wet 
van 9  februari 1994 betreffende de  veiligheid van producten en  diensten, brengt Rapex de 
risico’s  van  de  producten  onder  in  verschillende  categorieën.  Meestal  gaat  het  om  fysieke 
risico’s  (snijwonden, verstikking,  verdrinking enz.). Er  zijn echter  twee categorieën die een 
milieurisico meebrengen: "chemisch risico" en "microbiologisch risico". Maar we kunnen niet 
veralgemenen  omdat  niet  alle  risico’s  die  we  hier  vermelden  een  risico  voor  het  milieu 
meebrengen. 

 
 

Tabel 7: Statistieken voor de twee voorgenoemde categorieën, in het Rapexsysteem sinds 2005. 
 
Jaar  2005 2006 2007 2008  2009
Chemische risico’s  69 95 212 341  493 
Microbiologische risico’s  ‐  11 18 12  1 
Totaal kennisgeving 
Rapex 

847 1.051 1.605 1.866  1.993

 

                                                             
29 Zie: http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Pages/defau
lt.aspx?param=6339&title=CEN/SS%20S26. 
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11.3 Ondersteuning van KMO’s; toepassing van de REACH
verordening (EGverordening 1907/2006)  

 
Betrokken dienst:  
 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel 
– Directie Basisnijverheid 

 

Juridische basis: 
 

REACH‐verordening  (EG)  nr. 1907/2006  betreffende  de  registratie,  beoordeling  en 
autorisatie  van  chemische  stoffen,  alsook  de  beperkingen  ten  aanzien  van  deze  stoffen 
(artikel 124, tweede alinea) 

 
Definitie van het beleid 
 
Technische ondersteuning aan fabrikanten die chemische stoffen  invoeren, hun afnemers en 
andere  geïnteresseerde  partijen  met  betrekking  tot  hun  rechten  en  verplichtingen  in  het 
kader  van  deze  verordening,  met  een  bijzondere  focus  op  de  registratie  van  stoffen  door 
kleine of middelgrote ondernemingen. 
 
Kader 
 
De desbetreffende stoffen omvatten ook talloze materialen, zoals metalen of bouwmaterialen. 
Het gaat echter niet om natuurlijke, niet chemisch gewijzigde stoffen. Bovendien voorziet de 
verordening  een  bepaald  aantal  vrijstellingen  die  de  dubbele  reglementering  moeten 
voorkomen.  
Deze verordening van 141 artikels en 17 bijlagen is nogal complex. Ze vormt bovendien het 
onderwerp van  toepassingsmaatregelen, en  talloze  technische documenten  lichten concreet 
toe hoe deze correct moeten worden  toegepast. Deze documenten zijn om en bij de 10.000 
pagina’s  groot.  Vooral  voor  KMO’s  is  het  moelijk  om  in  zo’n  verordening  het  bos  door  de 
bomen  te  zien.  Daarom  werd  besloten  om  in  elke  Lidstaat  een  technische 
ondersteuningsdienst  in  te  richten  die  ondernemingen  uitlegt wat  hun  rechten  en  plichten 
zijn. Deze diensten helpen ondernemingen evenwel niet met de concrete  toepassing van de 
verordening.  Dit  blijft  hun  voornaamste  verantwoordelijkheid.  Ze  kunnen  zich  hierin  laten 
bijstaan door de beroepsfederaties of door externe consulenten. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
In België werd  in maart 2005 binnen de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een 
“REACH  helpdek”  ingericht.  Naast  de  algemene  informatie  over  de  verordening  die 
beschikbaar  is  op  de  website  van  de  FOD  en  de  vele  infosessies  die  voor  ondernemingen 
worden  georganiseerd,  geeft  de  dienst  vooral  een  antwoord  op  de  vele  vragen  van 
ondernemingen.  De  status  van  de  dienst  als  “nationale  helpdesk” werd  in  november  2006 
door de eerste minister bekrachtigd. De helpdesk draagt ook bij tot het Europese netwerk dat 
de  antwoorden  die  aan  ondernemingen  werden  verstrekt  moet  harmoniseren,  de  meest 
gestelde  vragen  moet  groeperen  en  een  bepaald  aantal  moeilijke  vragen  moet  bepalen 
waarvoor  eventueel  betere  informatie  kan worden  verstrekt  via  technische  gidsen  die  het 
Europees  Agentschap  voor  Chemische  Stoffen  (ECHA)  ontwikkelde  en  regelmatig  bijwerkt. 
Het netwerk biedt ook onderlinge ondersteuning  tussen helpdesks en geniet bij problemen 
van de steun van ECHA en de Europese Commissie. 
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In 2008,  toen de ondernemingen hun  stoffen  vóór 1 december moesten preregistreren om 
van  het  overgangsstelsel  te  kunnen  genieten,  werden  bijna  1.200  vragen  gesteld  en 
beantwoord. Sinds 2009 worden maandelijks 40 tot 45 vragen behandeld. Tegen eind 2010 
wordt evenwel een nieuwe toename verwacht, omdat de eerste vervaldag voor de registratie 
van stoffen dan nadert. 
Om een grotere  efficiëntie  en  coördinatie  van de  acties  te  verzekeren, werd  in maart  2007 
een begeleidingscomité  ingericht waarin de verschillende organisaties  zetelen die  in België 
steun bieden aan ondernemingen die REACH toepassen. 
 

BOX: De collectieve onderzoekscentra van KMO’s 
 

Dit  beleid  betracht  om  de  ondernemingszin  te  stimuleren  door  het  opstellen  van  een 
reglementair  en  technisch  kader,  op  maat  van  KMO’s  en  zelfstandigen,  en  om  hun  socio‐
economische  situatie  alsook  hun  noden  wat  betreft  wetenschappelijke  en  technische 
expertise te analyseren  De collectieve onderzoekscentra werden op sectorale basis opgericht 
en ontwikkelen de technische specificaties die KMO’s toelaten om meer rekening te houden 
met  milieuaspecten.  De  technische  specificaties  die  de  collectieve  onderzoekscentra  te 
beschikking stellen geven de KMO’s de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de technische 
en wetenschappelijke expertise die ze nodig hebben om hun productie aan te passen aan de 
evolutie in normatieve eisen, meer bepaald op gebied van leefmilieu. 
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11.4 De ontwikkeling van de informatiemaatschappij  
 
Betrokken dienst:  

 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Telecommunicatie en 
Informatiemaatschappij 

 
 

Juridische basis: 
 

Wet van 13 juni 2005 en zijn wijzigingen betreffende de elektronische communicatie. 

 
Definitie van het beleid 
 
Het  Belgische  beleid  inzake  elektronische  communicatie  voorbereiden,  het  ICT‐beleid  voor 
het federaal en interfederaal niveau coördineren en een structuurvoorstel uitwerken om het 
overleg met de andere overheidsniveaus over het ICT‐beleid mogelijk te maken. 
 
Evaluatie 
 
Er werd geen enkele maatregel bepaald.  
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Niet van toepassing. 
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11.5 De bescherming van consumenten: milieureclame 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD  Economie,  KMO,  Middenstand  en  Energie,  Algemene  Directie  Regulering  en 
Organisatie van de Markt 

 

Juridische basis:  
 

Algemeen:  
• Wet  van  14  juli  1991  betreffende  de  handelspraktijken  en  de  voorlichting  en 

bescherming van de consument (vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende 
marktpraktijken consumentenbescherming); 

• Koninklijk Besluit van 13 januari 1995 houdende oprichting van de Commissie voor 
Milieuetikettering en milieureclame. 

 
Specifiek:  
• Koninklijk  besluit  van  5  september  2001  betreffende  de  beschikbaarheid  van 

consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2‐uitstoot bij het op de 
markt brengen van nieuwe personenauto's. 

 
Inleiding  
 
De consumenten zijn steeds gevoeliger voor de bescherming van hun leefmilieu ten aanzien 
van  producten  en  diensten  die  hen  schade  kunnen  toebrengen.  Hun  toenemende 
ontvankelijkheid  voor  informatie  onder  de  vorm  van  commerciële  beweringen,  de 
gebruikelijke  etiketten  over  de  samenstelling  en  reclameboodschappen  die  producten  en 
diensten aanprijzen als zijnde “onschadelijk” en zelfs “goed voor het milieu” zorgt ervoor dat 
ze bijzonder perplex  en  ook heel  kwetsbaar  staan  tegenover  informatie die  onjuist  of  zelfs 
bedrieglijk  kan  blijken  te  zijn.  De  mensen  aanzetten  tot  het  gebruik  van  producten  en 
diensten die een  toegevoegde waarde hebben voor het milieu  is niet  alleen aan  te bevelen, 
maar beantwoordt ook aan een reële behoefte aan informatie. Maar het is onverantwoord en 
zelfs  schadelijk  voor  de  hele  samenleving  als  het  leefmilieu  wordt  uitgebuit  als 
verkoopsargument. Het argument dat “groen verkoopt” ligt wel degelijk aan de basis van een 
heel  nieuwe  problematiek,  namelijk  “greenwashing”,  of  “groenwassen”,  d.w.z.  een 
marketingprocédé dat door een bedrijf wordt gebruikt om de publieke opinie rond producten 
of  diensten  een  verantwoordelijk  milieu‐imago  voor  te  spiegelen  zonder  dat  deze 
communicatie  op  een  onafhankelijke  manier  wordt  gecontroleerd  op  basis  van  objectieve 
criteria.  
 
De  kwestie  rond  milieuboodschappen  die  worden  vermeld  op  de  producten  en  de 
etikettering wordt in dit deel niet besproken maar wel in deel 2, hoofdstuk PRODUCTEN en in 
deel 3, hoofdstuk ENERGIE. Dit deel handelt enkel over de reclame  in de wettelijke zin van 
het  woord  (art.  2  van  de  wet  van  6  april  2010  betreffende  marktpraktijken 
consumentenbescherming)  die  significante  invloed  heeft  op  het  consumptiegedrag  in  de 
marktsamenleving die we kennen.  
 
Op  het  niveau  van  de  EU  volgt  België  de  voorschriften  van  de  wetgeving  op  deloyale 
handelspraktijken, die milieurichtlijnen voorziet  en die het zwaartepunt  inzake controle op 
deze praktijken bij de Lidstaten legt. Op mondiaal niveau werd er een algemeen kader voor 
de  reclame  en  de  etikettering  gecreëerd  door  de  Code  op  de  reclamepraktijken  en  de 
marketingcommunicatie van de Internationale Kamer van Koophandel (de ICC‐code).  
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Beleidsbepaling 
 
Aan de Raad voor het Verbruik werd er  in 1995 een Commissie voor Milieu‐etikettering en 
Milieureclame (CEPE) toegevoegd die de opdracht heeft om adviezen en aanbevelingen uit te 
brengen over de reclame en de etikettering betreffende de milieueffecten en een code op de 
milieureclame  uit  te  werken.  Deze  code  werd  geconcipieerd  als  een  alternatief  op  een 
wetgeving om de problemen inzake milieu‐etikettering en ‐reclame op te lossen. De CEPE, die 
fungeert  als  overlegorgaan  en  dat  paritair  is  samengesteld  heeft  er  dus  gekozen  om  een 
beroep  te  doen  op  zelfregulering  waarbij  er  voor  de  controle  een  centrale  rol  wordt 
toebedeeld aan de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame.  
 
Naast deze vrijwillige code bestaat er één enkele regulerende wetgeving die is opgelegd door 
de Europese CO2‐strategie voor wagens, waarvan één piste handelt over de consumenten en 
over  consumenteninformatie  over  het  brandstofverbruik  en  de  CO2‐uitstoot  (Koninklijk 
Besluit  van  5  september  2001  ter  omzetting  van  de  richtlijn  1999/94/EG  betreffende  de 
beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2‐uitstoot 
bĳ  de  verbranding  van  nieuwe  personenauto's  B  van  5.9.2001  betreffende  de 
beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2‐uitstoot 
bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's). Het  ter zake gevoerde beleid valt 
hoofdzakelijk onder het productbeleid (zie DEEL 2 hoofdstuk PERSONENAUTO’S) maar een 
deel van de maatregelen en controles gaat over reclame en valt onder Economie. 
 
Hieromtrent  heeft  de  regering  eveneens  gekozen  voor  een  zelfregulerende  aanpak  door  in 
2008 aan FEBIAC te vragen om een specifieke code op te stellen  over reclame ter zake, om 
bepaalde  vrij  vage bepalingen uit  bijlage  IV  van voornoemd KB  te  verduidelijken. Ook hier 
werd aan de JEP een sleutelrol toebedeeld.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
De  toepassing  van  de milieureclamecode werd  in  2000  en  in  2001  geëvalueerd  en  daaruit 
bleek dat de vertegenwoordigers van de consumentenverenigingen het niet eens waren met 
de  vertegenwoordigers  van  de  producenten,  van  de  distributeurs  en  van  de middenstand. 
Deze meningsverschillen hebben sinds 2003 geleid tot de stopzetting van de activiteiten van 
de CEPE.  
 
In  2008  heeft  de  Raad  voor  het  Verbruik,  ingevolge  beslissingen  die waren  genomen  naar 
aanleiding  van  de  Lente  van  het  Milieu,  het  initiatief  genomen  om  werkzaamheden  op  te 
starten  rond  de  herziening  en  actualisering  van  de  code,  en  heeft  hij  op  14 mei  2009  een 
advies  uitgebracht  waaruit  opnieuw  een  gebrek  aan  consensus  naar  voren  kwam. 
Ondertussen werd ook de samenstelling en de werking van de JEP geactualiseerd en werd er 
een nieuw algemeen kader voor de reclame en de etikettering geschapen door de Code op de 
reclamepraktijken  en  de  marketingcommunicatie  van  de  Internationale  Kamer  van 
Koophandel (ICC‐code). 
 
Uitvoering en bereikte resultaten 
 

De milieureclamecode 
 
Er  zijn  tussen  2003  en  2008  geen  gegevens  beschikbaar  over  de  werking  van  de 
Milieureclamecode, aangezien de CEPE vanaf 2003 zijn werkzaamheden heeft  stilgelegd. Er 
kan  dus  geen  oordeel  worden  geveld  over  de  vraag  of  de  voorkeur  voor  zelfregulering 
relevant  is  geweest.  De  consumentenorganisaties  en  de  milieubeschermingsverenigingen 
vragen een herziening van de code, onder meer een uitbreiding van het  toepassingsveld en 
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een aanpassing ervan in functie van de voorschriften met betrekking tot de ISO normen voor 
labels van  type  II. Zij vinden dat de controle op de reclame momenteel noch effectief, noch 
efficiënt is en ze vragen dan ook om hiervoor een onafhankelijk orgaan op te richten. 
 

De Febiaccode 
 
Sinds de datum van inwerkingtreding van bovengenoemd KB in 2001, heeft het Directoraat‐
generaal  controle  en  bemiddeling  (DGCB)  van  de  FOD  Economie  meerdere  controles 
uitgevoerd  die  geleidelijk  ontwikkeld  werden  naar  aanleiding  van  steeds  meer 
consumentenklachten.  
 
Reeds  in  2002  werden  er  291  verkopers  van  nieuwe  personenauto’s  gecontroleerd  en 
werden er 113 processen‐verbaal opgesteld wegens overtredingen op het koninklijk besluit 
(38,8% van de verkopers waren niet in orde). Bij een opvolgingscontrole in 2002 werden er 4 
PV’s opgesteld.  
 
In  2003,  werden  er  149  verkopers  van  nieuwe  auto’s  gecontroleerd  (garages, 
concessiehouders  en  onafhankelijke  verkopers);  56  processen‐verbaal  werden  toen 
opgesteld wegens  overtredingen  op  het  koninklijk  besluit  (37,6% van  de  verkopers waren 
niet  in  orde  bij  het  eerste  bezoek  van  de  controleur).  Bij  een  opvolgingscontrole  van  de 
waarschuwingen hadden alle verkopers hun toestand geregulariseerd. 
 
Tussen  2004  en  2007  waren  er  hierover  geen  klachten  van  consumenten  bij  de  FOD 
Economie.  Begin  2008  werd  de  Administratie  gevat  met  400  klachten,  waardoor  de 
administratie werd verplicht om zich op het  terrein  te begeven: 116 processen‐verbaal van 
waarschuwing  werden  opgemaakt,  telkens  de  verplichte  vermeldingen  die  door  het  KB 
waren vereist ontbraken.  
 
De  meeste  overtreders  (garagisten,  concessiehouders,  invoerders,  …)  hebben  schriftelijk 
laten weten dat ze zich er strikt toe verbonden de voorschriften van het koninklijk besluit van 
5 september 2001 na te leven in hun latere advertenties en reclameboodschappen.  Inmiddels 
heeft overleg tussen de ADCB, de ADROM en Febiac geleid tot een herziening van de Febiac‐ 
code  (zie  vooral  artikel  5  dat  de  grootte  preciseert  van  de  verplichte  vermeldingen 
naargelang van de aard en het formaat van de reclameboodschappen zowel bestemd voor de 
geschreven pers, de bushokjes, de reclameborden in de straten of de websites van de merken 
in kwestie). Deze herwerkte code is in voege getreden op 1 september 2008. We willen er op 
wijzen  dat  het  aantal  klachten  sindsdien  aanzienlijk  gedaald  is.  Toch  heeft  de  Europese 
Commissie,  naar  aanleiding  van  een  klacht  die  zij  ontving  vanwege  de  Fédération  Inter‐
Environnement in juni 2008 en van de informatie die zij kreeg van België en van de indiener 
van  de  klacht,  onder  meer  over  de  nieuwe  Febiac‐code,  op  14  april  2009  een 
ingebrekestelling  aan  België  gericht met  de  vraag  zich  te  voegen  naar  de  eerder  vermelde 
Richtlijn  1999/94/EG.  De  Commissie  is  immers  van  oordeel  dat  de  Febiac‐code  de 
interpretatiemarge  waarover  de  Lidstaten  beschikken  om  de  bijlage  IV  van  de  richtlijn  te 
implementeren,  in  het  bijzonder  wat  de  leesbaarheid  en  de  zichtbaarheid  van  de  in  het 
reclamemateriaal  verstrekte  informatie,  overschrijdt,  Daarnaast  informeert  de  Commissie 
ook  naar  de  houding  van  de  overheid  ten  aanzien  van  zij  die  de  Code  niet  ondertekend 
hebben. Op het moment dat dit  rapport wordt gepubliceerd,  is  een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het besluit van 5 september 2001 in de goedkeuringsfase, teneinde 
gevolg te geven aan deze ingebrekestelling   
 
Het DGCB heeft overigens een algemene enquête hierover gelanceerd en heeft het controles 
uitgevoerd tussen 5 januari en 28 februari 2009 in het kader van de inzameling van folders 
en strooibriefjes over de reclame afkomstig van de verkoopssector van nieuwe wagens vanuit 



424    Economie     
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

de  invalshoek  van  de  prijsvermelding  en  van  de  vermeldingen  rond  CO2‐uitstoot  en 
brandstofverbruik. 
 
De  door  de  verschillende  regionale  directies  verzamelde  publicaties  resulteerden  in  een 
compilatie van 500 reclame‐inlassingen  in 19 titels (voornamelijk de wekelijkse edities van 
reclamebladen)  en  16  reclamefolders  gemaakt  door  de  grote  merken  van  de 
automobielsector, wat dus neerkwam op 516  relevante documenten  voor de  enquête. Hier 
moet  eraan  herinnerd  worden  dat  het  hier  gaat  over  controles  die  uitsluitend  op  eigen 
initiatief gebeuren, en niet op basis van klachten. 
 
10 Pro Justitia’s werden opgemaakt wegens overtredingen tegen het koninklijk besluit van 5 
september  2001  op  de  consumenteninformatie  over  het  brandstofverbruik  en  de  CO2‐
uitstoot:  5  publicaties  bevatten  te  lage  vermeldingen,  5  vermeldden  helemaal  niets.  Deze 
processen‐verbaal  gingen  bijna  alleen  over  garagisten  bij  wie  de  boodschap  van  de 
beroepsverenigingen nog niet overal was doorgedrongen, en enkele concessiehouders. 
1 « gemengd » proces‐verbaal met overtredingen tegen de prijsvermelding én tegen de CO2‐
vermeldingen werd opgesteld, ten laste van één groot merk.  
 
Besluit / Aanbeveling 
 

De Milieureclamecode 
 
De 2 evaluaties die  in 2000 en in 2001 werden gemaakt zijn nogal uiteenlopend, maar toch 
komen  er  disfunctiepunten  uit  die  de  Code  ondoeltreffend  maken  ten  aanzien  van  zijn 
doelstellingen:  

• Het  instrument  wordt  zelden  gerespecteerd  door  de  bedrijven  en  de  individuele 
consumenten die bij de JEP een klacht indienen zijn zeldzaam. Men kan zich dan ook 
de  vraag  stellen  of  de  zelfregulering wel  het meest  doeltreffende  instrument  is  om 
deze problematiek op te lossen.  

• De efficiëntie van de controle van de JEP wordt in vraag gesteld (ontvankelijkheid van 
de klachten, te lange behandelingstermijnen gebrek aan efficiënte sancties …).  

• Het  toepassingsgebied  van  de  Code  moet  worden  verruimd  met  de  merknamen, 
logo’s, pictogrammen en labels.  

 
De Febiaccode 

 
Sinds  de  invoering  van  de  Febiac  code  in  september  2008  konden  er  zeer  aanzienlijke 
verbeteringen worden vastgesteld op het vlak van de CO2‐vermeldingen. Een herziening van 
het  koninklijk  besluit  van  5  september  2001  is  momenteel  aan  de  gang  teneinde  te 
beantwoorden aan de ingebrekestelling van de Europese Commissie.  
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11.6 De stimuli: hergebruik van afval als grondstof: de Belgische 
afvalbeurs  

 
Betrokken dienst:  
 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, 
Dienst Normalisatie en Competitiviteit 

 

Juridische basis: 
 

 
Sind  1995  worden  de  activiteiten  van  de  Belgische  afvalbeurs  verzorgd  door  zijn 
voogdijminister,    met  nameEconomische  zaken,  dat  aan  de  economische  actoren  en  meer 
bepaald  de  KMO’s  de  gelegenheid  biedt  om  van  hun  afval  af  te  raken.  De  opdracht  van  de 
Belgische afvalbeurs kadert in een beheersbeleid inzake industrieel afval dat erop gericht is 
het afval als grondstof te hergebruiken. Deze benadering past duidelijk in een perspectief van 
duurzame ontwikkeling. 
 
Definitie van het beleid 
 
Praktisch komt het erop neer dat de bedrijven worden geholpen bij het recycleren en bij het 
hergebruiken  van  de  afval  van  sommige  fabricatieprocessen  die  kunnen  dienen  als 
basisbevoorrading  of  aanvullende  bevoorrading  van  een  andere  nijverheid.  Daartoe 
centraliseert de Beurs in een informatieblad alle geregistreerde zoekertjes met aanbiedingen 
en vragen die zijn opgesteld door de bedrijven en speelt ze doorgeefluik tussen de partijen. 
Zij treedt op als tussenpersoon en komt niet tussen in de transacties tussen de partijen. 
 
Uitvoering en bereikte resultaten30 
 
In  augustus  2009  werd  er  in  samenwerking  met  de  beroepsfederaties  en  de  kamers  van 
koophandel  een  informatiecampagne  georganiseerd  over  de  diensten  van  de  Belgische 
afvalbeurs.  Naast  een  positieve  impact  op  het  milieu  kan  de  Beurs,  die  nog  te  weinig 
bekendheid geniet bij de bedrijven, hun een zeker economisch voordeel brengen temeer de 
dienst sinds 2009 geheel gratis is geworden.  
 

                                                             
30 http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/ondersteuning_premies/Belgische_afvalbeur
s/index.jsp  
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11.7 Innovatiepremie  
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Economie, Algemene administratie Kwaliteit en Veiligheid 
 

Juridische basis: 
 

Wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, artikel 
28 en volgende. 

 
Beleidsbepaling 
 
Een creatieve werknemer belonen, met een innovatiepremie die vrijgesteld is van belastingen 
en sociale bijdragen, met als doel: 

• de  innovatiedynamiek  en  –cultuur  stimuleren  in  de  bedrijve,  met  inbegrip  van  de 
KMO’s; 

• het concurrentievermogen van onze bedrijven ondersteunen door een beter gebruik 
van de kennis en van de creativiteit van de werknemers.  

 
Uitvoering en bereikte resultaten 
 
Sinds 1 januari 2006 werden er meer dan 4 000 aanvragen ontvangen. 97% daarvan werden 
gevalideerd.  In  ongeveer  11%  van  de  dossiers  werd  er  een  meerwaarde  voor  het  milieu 
vermeld of kon zij duidelijk worden afgeleid van de verstrekte inlichtingen. 
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11.8 Ecoinnovatie 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD  Financiën,  FOD  Economie,  FOD  Volksgezondheid,  POD  Wetenschapsbeleid,  POD 
Duurzame Ontwikkeling 

 

Juridische basis: 
 

Mededeling  van  de  Commissie  aan  de  Raad  en  het  Europees  Parlement  van  28  januari 
2004:  "Stimulering van  technologieën voor duurzame ontwikkeling:  een Actieplan voor 
de Europese Unie inzake Milieutechnologieën" [COM(2004) 38 definitief – Publicatieblad 
C 98 van 23.4.2004]. 

 
Inleiding 
 
De eco‐innovatie overstijgt de economische sfeer maar het federaal beleid ter zake kadert in 
de dynamiek om de economie te ondersteunen met kennis over de Lissabonstrategie 2010. 
(zie deel 3, iv) 
 
Eco‐innovatie  ligt  op  het  raakvlak  tussen  het  milieubeleid  en  het  sectoraal  beleid.  Elk 
rationeel  beleid  (d.w.z.  beleid  dat  doel  wil  treffen  en  effectief  wil  zijn)  zal  op  deze  twee 
actieterreinen  (“eco”  en  “innovatie” moeten  spelen.  De weging  zal  afhankelijk  zijn  van  het 
locale sociaaleconomische weefsel en van de aanwezige monopoliekrachten.  
 
Het  concept  en  de  grenzen  van  de  eco‐innovatie  moeten  worden  gedefinieerd.  De 
(instrumentele)  definitie  verschilt  van  Lidstaat  tot  Lidstaat.  De  enige  waarover  België 
beschikt  resulteert  uit  het mandaat  dat  door  het Nationaal Hervormingsprogramma  (NHP) 
2005‐2008 werd verleend (zie deel 3 iv). Het NHP geeft inderdaad uitvoering aan de herziene 
Lissabonstrategie, die op Europees niveau als juridisch referentiekader dient voor het ETAP‐
Actieplan.  
 
De definitie van eco‐innovatie, zoals ze wordt gegeven door de « Belgian National Roadmap » 
kadert, net als trouwens het hele NHP, binnen een visie van duurzame ontwikkeling. 
 
Volgens  deze  definitie  –  voor  België  –  ligt  eco‐innovatie  op  het  raakvlak  van  het 
concurrentiebeleid,  het  R&D‐beleid,  het  innovatiebeleid  en  het  milieubeleid.  Voor  BE  past 
eco‐innovatie  binnen  innovatie  tout  court.  Er  zijn  geen  doelstellingen  of  bevorderende 
maatregelen  die  eigen  zijn  aan  “eco‐innovatie”  maar  er  bestaan  in  België  voor  de  periode 
2004‐2008 enkel beleidsmaatregelen inzake “innovatie” in de ruime zin van het woord. Maar 
innovatiebeleid is een geïntegreerd beleid dat meerdere doelstellingen tegelijk nastreeft die 
vallen onder de bevoegdheden van meerdere actoren.  
 
Ook op Europees niveau gaat de evolutie de richting van  integratie uit. Het ETAP‐Actieplan 
kadert binnen een visie van duurzame ontwikkeling. 
 
ETAP  is  niet  afdwingbaar  maar  past  in  de  Open  Coördinatie  Methode  (OCM)  die  haar 
beperkingen en nadelen heeft. Deze methode steunt in essentie op de uitwisseling van goede 
praktijken  tussen  Lidstaten.  Het  is  in  die  optiek  dat  er  “national  roadmaps”  bestaan.  De 
Europese  Commissie  wil  dat  de  Lidstaten  die  gebruiken  als  “routefiche”  met  een  reële 
strategische  reikwijdte. De  lidstaten, waaronder België,  zullen  zich doorgaans beperken  tot 
een « inventaris » van goede praktijken. Daarom spreekt het mandaat dat door het NHP werd 
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verleend over een inventaris, zonder meer. De « national roadmap » is op Belgisch niveau dus 
geen actieplan.  
 
Maatregelen 
 
Er bestaan geen Federale plannen die specifiek slaan op eco‐innovatie. Wanneer het ETAP‐
actieplan in 2004 wordt aangenomen in de Europese Raad, zal dit dus het enige actieplan zijn 
dat zich op Belgisch niveau en dus uiteraard ook federaal afdwingbaar maakt.  
Een  advies  van  de  CFDD‐FRDO  werd  gepubliceerd  in  2007,  waarin  werd  voorgesteld  om 
meer  ambitieuze  en  meer  geïntegreerde  nationale  structuren  op  te  zetten  inzake  eco‐
innovatie. 
 
Bij de « Lente van het Leefmilieu» in 2008, pikken de private actoren (VBO, sociale partners 
en burgersamenleving) de voorstellen van de FRDO op en gaan ze zelfs nog verder. Maar geen 
enkele van de voorstellen zullen op politiek niveau overblijven 31.  
 
Evaluatie 
 
Wat ETAP betreft als « algeheel » richtplan kan enkel het criterium van de relevantie worden 
geanalyseerd. Misschien  hoort  deze  analyse  eerder  thuis  onder  het  inleidend  gedeelte  van 
Deel 2 (Sectoraal en Transversaal Beleid) als voorbeeld van de integratieproblematiek tussen 
het milieubeleid  (Deel  1)  en  het  sectoraal  beleid  (Deel  2).  In  dit  geval  gaat  het  erover,  het 
debat eerder te openen dan wel er een antwoord op te bieden. Deze inleiding is ongetwijfeld 
ook  de  enige  plaats  waar  de  gevoelige  kwestie  van  de  Nationale  Plannen  (NEHAP,  ETAP, 
Klimaat, Mobiliteit) aan bod kan komen. 
 
De  “national  roadmap”  somt  de  acties  op  die  ofwel  als  eco‐innovatief  worden  beschouwd, 
ofwel  investeringen  of  maatregelen  ondersteunen  die  rechtstreeks  de  eco‐innovatie  ten 
goede komen. De opgesomde maatregelen zijn die, die worden gefinancierd op opgezet door 
de  openbare  diensten.  De  inventaris  wordt  gemaakt  volgens  het  actierooster  dat  door  het 
ETAP‐plan  op  EU‐niveau  wordt  aangereikt.  Het  ETAP‐plan  onderscheidt  25  types  van 
transversale  acties  om  te  komen  tot  een  eco‐innovatiemarkt voor  de Europese Unie.  In  dit 
kader kan de Federale staat een belangrijke rol te spelen hebben aangezien het « op de markt 
brengen »  van producten, uitrustingen  en diensten uitsluitend onder  zijn bevoegdheid valt. 
Van deze opportuniteit werd tussen 2004 en 2008 geen gebruik gemaakt en ETAP heeft niet 
als hefboom gediend om een gestructureerd en coherent federaal beleid op te zetten32.  
 
Aangezien  de  “roadmap”  een  inventaris  is  veeleer  dan  een  programmatorisch  document, 
worden er op federaal niveau geen resultaten verwacht voortvloeiend uit het ETAP‐plan. Het 
ETAP‐plan kan dan ook niet als “richtplan” worden geëvalueerd dat een strategische richting 
aangeeft. Enkel de bijzondere acties uit het plan kunnen worden geëvalueerd, elk op hun sub‐
bevoegdheidsniveau  (FOD Financiën, Economie,  etc.)  en op de  resultaten die op dat niveau 
zijn gedefinieerd. We verwijzen de lezer naar deze bijzondere hoofdstukken. 

                                                             
31 Voorstellen van de « Lente » onder http://www.delentevanhetleefmilieu.be 
32 Het Waals Gewest heeft de “roadmap” gebruikt als opstap om te komen tot een Waalse “EcoTechnoPôle” en om 
daar de nodige fondsen en garanties voor te vinden. 
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Conclusies en aanbeveling 
 
Toch kan men de relevantie van een ETAP‐actieplan in vraag stellen op federaal en nationaal 
niveau. Daarbij rijzen er twee vragen: 

• de  noodzaak  om  een  richtplan  te  definiëren,  d.w.z.  een  « algehele  visie»  en/of  een 
geïntegreerd beleid rond eco‐innovatie, of dat nu op federaal of op nationaal niveau 
is;  

• de  noodzaak  om  « nationale »  actieplannen  te  bepalen,  gemeenschappelijk  voor  de 
Gewesten en voor het Federaal niveau, m.a.w plannen die de mogelijke synergieën op 
nationaal of op interregionaal niveau exploiteren.  

 
Het kan nuttig zijn deze vragen te stellen, aan de hand van structurele  indicatoren – die de 
structuur  van  het  Belgisch  sociaal‐industrieel  weefsel  weergeven,  zijn  voorsprong  of  zijn 
achterstand  in  termen  van  structureel  concurrentievermogen  vergeleken  bij  andere  EU‐
landen of vergeleken bij onze rechtstreekse handelspartners. Het  is aan de wetgever om  te 
kiezen (de gegevens bestaan). 
 
Het  kan  nuttig  zijn  om  aan  de  Kamers  “key  policy  issues”  voor  te  leggen  (zie  bv.  de 
evaluatierapporten van het Europees Milieuagentschap).  
 
De  evaluatie  van  de  « nationale  plannen »  zijn  gevoelige materie maar  kan  toch  aanleiding 
geven  tot  een  rationele  institutionele  verklaring  en/of  tot  een  « politiek  correcte » 
formulering die de Kamers kunnen helpen om in dit debat voortgang te maken en om zich af 
te vragen waarom België op dit vlak achterstand heeft.  
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