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• IEW betreurt dat de aanbevelingen die werden geformuleerd door de Federale Raad voor 

Duurzame Ontwikkeling (FRDO) onvoldoende in overweging worden genomen door de verschillende 

overheden en hun administraties.  

 

• IEW merkt op dat de samenstelling van de FRDO, die bestaat uit zowel stakeholders die private 

en sectorale belangen vertegenwoordigen als stakeholders die gemeenschappelijke maatschappelijke 

belangen vertegenwoordigen, en het consensueel besluitvormingsproces van de FRDO het formuleren 

van voldoende ambitieuze aanbevelingen op het vlak van klimaat en milieu sterk bemoeilijkt. 

 

• IEW betreurt dat het nieuw wettelijk kader voor financiële steun aan koepels van 

milieuverenigingen niet toegepast is gedurende de voorbije twee jaar, wat de goede werking van de 

koepelorganisaties in gevaar bracht; IEW betreurt meer in het algemeen de plafonnering van de 

financiële bijdragen aan milieuverenigingen waardoor een gebrek aan financiële en menselijke 

middelen dreigt voor deze verenigingen, zeker nu ze worden geconfronteerd met een groeiende vraag 

tot deelname aan consultatieve processen. 

 

• Wat betreft toegang tot milieu-informatie juicht de IEW de volgende elementen toe:  

 

- de initiatieven die worden uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu om het publiek bewust te maken van het recht op toegang tot milieu-informatie;   

 

- de verschillende campagnes en acties van de federale administratie om milieu-informatie te 

vulgariseren voor het grote publiek; IEW herinnert er echter aan dat het recht op toegang tot informatie 

ook vereist dat overheden toegang verzekeren tot administratieve en wetenschappelijke informatie en 

ook tot de basisgegevens en -referenties zoals deze door de administratie zijn behandeld (en dus zonder 

vulgarisering).  

 

• Wat betreft inspraak van het publiek stelt IEW vast dat de mobilisatie van het publiek sterk 

verschilt naargelang het thema van de consultatie maar herinnert eraan dat, zelfs als bepaalde 

« metastrategische » documenten waarschijnlijk minder reactie van het publiek uitlokken, dit niet 

betekent dat deze consultaties van minder belang zijn.  

 

• Wat betreft toegang tot de rechter merkt IEW het volgende op:  

 

- verwijzend naar het advies afgeleverd door de koepel van de vier federaties van 2016 herinnert IEW 

aan de belangrijke rol die milieuverenigingen spelen voor het beschermen van het recht op de 

bescherming van een gezond leefmilieu, een rol die werd erkend door het Grondwettelijk Hof;   

 

- IEW betreurt de zeer zware financiële kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure wat toegang 

tot de rechter erg bemoeilijkt; deze kosten worden trouwens sterk verhoogd door het feit dat 

advocatenhonoraria onderworpen zijn aan een btw-tarief van 21%.  

 


