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Voorwoord

In deze brochure maakt u kennis met de werking van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM). 

Het CCIM bestaat sinds 1995 en zorgt er mede voor dat België op de internationale scène goed geargumenteerde 

standpunten omtrent milieubeleid naar voor kan brengen. Deze gezamenlijke standpunten vragen zowel op tech-

nisch als politiek niveau een voorafgaand debat. In de loop der jaren is er een netwerk van experten verzameld en 

een geheel van procedures ontwikkeld die voor buitenstaanders of voor het grote publiek soms moeilijk te door-

gronden zijn. Deze publicatie beschrijft dan ook deze soms complexe en doorgaans weinig gekende mechanismen.

Op de volgende bladzijden verneemt u eerst en vooral hoe belangrijk de impact van internationale onderhande-

lingen op het beleid over leefmilieu is. Vervolgens wordt uitgelegd hoe België zich op het gebied van leefmilieu 

organiseert om zijn deelname aan internationale onderhandelingen te optimaliseren. Voor een land met bevoeg-

dheden die verdeeld zijn over verschillende overheden is coördinatie zowel op nationaal als internationaal niveau 

een absolute noodzaak. Tot slot wordt de dagelijkse werking van het CCIM concreet toegelicht.

Graag wil ik benadrukken dat het CCIM, met zijn bewezen ervaring als coördinerend orgaan, een instrument is dat 

bij uitstek geschikt is om de grote maatschappelijke uitdagingen van het herstel en de transitie naar een duurzame 

en veerkrachtige samenleving met succes aan te pakken.  In dit verband is het delen en bundelen van kennis en 

deskundigheid tussen de verschillende  bestuursniveaus, met wederzijds respect voor de keuzes en mogelijkhe-

den van de betrokken partners, van groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat de gecoördineerde actie die in het 

kader van het CCIM is ontwikkeld, als inspiratiebron kan dienen voor andere beleidsterreinen. De taak om het 

hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen van de pandemie en de noodzakelijke transitie is aanzienlijk.  

Alleen door onze krachten te bundelen zullen wij de voorwaarden kunnen scheppen voor een duurzaam en blijvend 

herstel.

Pierre Kerkhofs
Voorzitter van het CCIM



Milieubeleid is meer dan een nationaal thema. Water, 

lucht en de andere elementen waaruit ons milieu bes-

taat, houden geen halt aan staatsgrenzen. Ook men-

selijke activiteiten die een grote impact hebben op ons 

leefmilieu, zoals transport, energie en afvalbeheer, 

blijven niet netjes afgebakend binnen de grenzen van 

één land. Beleidsmaatregelen om ons leefmilieu te 

beschermen en in stand te houden zijn dan ook pas 

echt effectief als ze over de landsgrenzen heen worden 

genomen. Bovendien heeft de toenemende mondialise-

ring ertoe geleid dat een internationale aanpak van de 

milieuproblematiek het enige beleid is dat de groeiende 

problemen het hoofd kan bieden. In België is het beleid 

rond leefmilieu dan ook niet uitsluitend een geweste-

lijke of federale zaak. Een groot aantal van de beleids- 

lijnen wordt op internationaal niveau uitgezet.

1 MILIEUBELEID: 
MEER DAN  
EEN NATIONAAL THEMA
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Milieubeleid  
op wereldvlak

De internationale zorg voor het leefmilieu heeft een lange voorgeschiedenis. 

In de jaren 70 zorgde het oprichten van het Milieuprogramma van de Verenig-

de Naties, UNEP voor internationaal platform om te debatteren en verdra-

gen te sluiten. Tijdens de jaren zeventig en tachtig waren de eerste resultaten 

hiervan de verdragen over het gat in de ozonlaag (Montreal Protocol, 1987), 

internationaal afvaltransport (Basel Convention 1989) of nog de conventie over 

de internationale handel in bedreigde diersoorten (CITES 1973) en de verdra-

gen over klimaatverandering (UNFCCC), biodiversiteit (UN-CBD) en de strijd 

tegen woestijnvorming (UNCCD) goedgekeurd op de Wereldtop van 1992 in Rio 

de Janeiro.

Leefmilieu is een van de belangrijkste elementen in het debat over duurzame 

ontwikkeling. Met de Rio-beginselen en de Agenda 21 in 1992 hebben de Ve-

renigde Naties (VN) zich ten doel gesteld een duurzame wereld tot stand te 

brengen.

Deze afspraken werden verder geconcretiseerd op daaropvolgende topont-

moetingen, in Rio tijdens de Millenniumtop (2000) en op de Wereldtoppen over 

duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) en Rio (2012). De Milieuverga-

dering van de Verenigde Naties (UNEA), die in 2012 is opgericht, telt alle 193 

VN-lidstaten en komt om de twee jaar bijeen om het internationale milieube-

leid te sturen en nieuwe afspraken te maken.

In 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN de Duurzame Ontwikke-

lingsdoelen voor 2030 (SDG’s) vastgesteld, met onder meer doelstellingen 

voor duurzaam waterbeheer, duurzame energie voor iedereen, duurzame 

productie- en consumptiepatronen, bestrijding van klimaatverandering, 
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behoud van terrestrische en mariene biodiversiteit en 

de gezondheid van deze ecosystemen, enz.

De meeste multilaterale onderhandelingsprocessen 

over het leefmilieu worden nu gekaderd binnen duur-

zame ontwikkeling. Ze zijn vaak een werk van lange 

adem, maar het resultaat mag er dan ook wezen: een 

krachtiger milieubeleid op internationaal niveau. In 

2003 werd het Biodiversiteitsverdag aangevuld met 

Cartagena-protocol inzake bioveiligheid , en in 2010 

met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot gene-

tische bronnen en de billijke en evenwichtige verdeling 

van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan. 

Ter uitvoering van het UNFCCC, werd in 2015 met het 

Akkoord van Parijs overeengekomen om de opwarming 

van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C boven het 

pre-industriële niveau; en de inspanningen voort te 

zetten om de toename te beperken tot 1,5°C. 

In 2017 kwam het Verdrag van Minamata tot stand dat de 

handel, productie, invoer en uitvoer van kwikhoudende 

producten wereldwijd omkadert en strikt beperkt.
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Als lid van de Europese Unie is België ook op Europees 

niveau betrokken bij milieuonderhandelingen. De EU 

neemt vaak het voortouw in milieuonderhandelingen 

op mondiaal niveau en vertaalt dit ook intern naar een 

ambitieus milieubeleid. Sinds midden de jaren zeven-

tig stelt de Europese Gemeenschap, en later de Euro-

pese Unie, ook milieuactieprogramma’s op. Dit heeft 

de creatie van een communautair acquis voor leefmi-

lieu mogelijk gemaakt. Dat is een coherent geheel van 

wetgeving, actieprogramma’s en andere initiatieven 

op Europees niveau.

In 2019 lanceerde de Commissie Von der Leyen de Eu-

ropese Green Deal, een stappenplan om de huidige 

klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken via een 

rechtvaardige en inclusieve groene transitie. Dit initi-

atief heeft tot doel om tegen 2050 klimaatneutraliteit 

in de Europese Unie te bereiken en duurzame groei te 

stimuleren. In het pact wordt een actieplan voorgesteld 

om efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen 

door over te schakelen op een schone en circulaire eco-

nomie, de biodiversiteit te herstellen en de verontreini-

ging terug te dringen. Hieruit blijkt dat de Commissie 

vastbesloten is een ambitieus milieubeleid centraal te 

stellen in de nieuwe Europese groeistrategie.

Het schema op p. 8  toont de belangrijkste internati-

onale organisaties die instaan voor het realiseren van 

een internationaal milieubeleid: de Verenigde Naties 

en haar verschillende gespecialiseerde organen (het 

VN Programma voor het Leefmilieu (UNEP); de Econo-

mische Commissie voor Europa – UNECE; de Wereld-

gezondheidsorganisatie – WHO; enz.), de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) en natuurlijk de Europese Unie.

Milieubeleid  
op Europees vlak

©
 E

U

7CCIM  EÉN UNIEKE STEM OP DE INTERNATIONALE MILIEUSCÈNE



SWEDEN

U
G

A
N

D
A

MOZAMBIQUE

NAMIBIA 

BOTSWANA

SOUTH
AFRICA

MADAGASCAR

IRAQ IRAN

6

OMAN

ALGERIA

LIBYA

TUNISIA

MOROCCO

MAURITANIA

MALI NIGER 
CHAD

NIGERIA

CAMEROON

BURKINA
FASO

SENEGAL

GUINEA

LIBERIA IV
O

R
Y

C
O

A
S

T

G
H

A
N

A

GABON

CONGO

CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

SUDAN

ZAIRE

KENYA

SOMALIA

ETHIOPIA

TANZANIA

ZAMBIA

ANGOLA

EGYPT

SAUDI ARABIA

YEMEN

NEW GUINEA

AUSTRALIA

NOUVELLE-
ZELANDE

MONGOLIA

NORTH
KOREA

JAPAN

SRÏ LANKA

M  A  L  A  Y  S  I  A

I      N      D      O      N      E      S      I      A

THAILANDE
LAO

S

VIETNAM PHILIPPINES

CHINA

SOUTH
KOREA

TAIWAN

ARGENTINA

URUGUAYCHILE

BRAZIL

PERU

BOLIVIA

PARAGUAY

ECUADOR

COLOMBIA

VENEZUELAPANAMA

NICARAGUA

BELIZE

GUATEMALA

CUBA

JAMAICA

REP. SANTO
DOMINGO

PORTO RICO

COSTA RICA

HONDURAS

MEXICO

UNITED STATES OF AMERICA

CANADA

GREENLAND
(DENMARK)

HAITI

ICELAND

RUSSIA

KAZAKHSTAN

BIRMANIE

UZBEKISTAN KIRGHISTAN

AFGHANISTAN

PAKISTAN

INDIA

TADJIKISTAN
TURKMENISTAN

CYPRUS
SYRIA

TURKEY

FRANCE

U-K

IRLAND
  GERMANY   

POLAND

DENMARK

FINLAND
NORWAY

ITALY

ROMANIA

GREECE

SPAIN

PORTUGAL

BULGARIA

UKRAINE 

 EX. YUG.

TASMANIA

ALASKA
(U.S.A.)

MOROCCO
(SAHARA
OCCIDENTAL)

TIBET
(CHINA)

1

2

3

4
6

8

5
7

1  Montreal
UN CBD United Nations Convention on 
Biological Diversity and Protocol on 
Biosafety
www.biodiv.org

2  New-York
UN GA United Nations General  
Assembly
www.un.org

UN CSD United Nations Commission on 
Sustainable Development
www.un.org/esa/sustdev/csd

3  Copenhagen
WHO Euro World Health Organisation, 
Regional Office for Europe
www.euro.who.int

4  Paris
OECD Organisation for Economic  
Cooperation and Development
www.oecd.org/env

UNESCO United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization
www.unesco.org

5  Brussels
EU Council and Commission of the Euro-
pean Union
www.europa.eu

6  Bonn
UNFCCC United Nations Framework 
Convention on Climate Change and 
Kyoto Protocol
www.unfccc.int

CMS Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals
www.cms.int

7  Geneva
UNECE United Nations Economic  
Commission for Europe
www.unece.org/env

PIC Convention on the Prior Informed 
Consent Procedure of Hazardous  
Chemicals and Pesticides
www.pic.int

POPs Convention on Persistent Organic 
Pollutants
www.pops.int

8  Nairobi
UNEP United Nations Environment 
Program
www.unep.org

Ozone Montreal Protocol
www.ozone.unep.org
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BELGISCH MILIEUBELEID,  
NATIONAAL EN INTERNATIONAAL2

In België zijn de bevoegdheden over leefmilieu verdeeld 

over de federale overheid en de gewesten. De gewesten 

kregen de bevoegdheden over landinrichting, natuurbe-

scherming en natuurbehoud en de bescherming van het 

leefmilieu op hun respectievelijke grondgebied toege-

wezen. Deze laatste bevoegdheid is zeer breed en omvat 

onder meer de bescherming van bodem, water en lucht 

en de strijd tegen geluidshinder. Afvalstoffenbeleid, wa-

terproductie en –voorziening en de controle van indus-

triële activiteiten behoren eveneens tot de bevoegdheden 

van de gewesten. De federale regering is bevoegd voor 

de bescherming van het leefmilieu via haar productnor-

meringsbeleid, de bescherming tegen ioniserende stra-

lingen, met inbegrip van het radioactief afval, de in-, uit- 

en doorvoer van uitheemse plant- en diersoorten en hun 

krengen, en de bescherming van het mariene milieu.

Deze overheden zorgen ervoor dat de internationale mi-

lieuakkoorden geïmplementeerd worden voor thema’s 

waarover zij bevoegd zijn. Zij moeten dan ook nauw be-

trokken worden bij de voorbereiding van de standpunten 

van België bij de totstandkoming van het internationale 

beleid.
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De vertegenwoordiging van België in Raad van Minis-
ters van de Europese Unie (EU)  
(Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994, publicatie in 

BS op 17/11/1994)

Het eerste akkoord bepaalt hoe België in Raad van Mi-

nisters van de Europese Unie (EU) wordt vertegenwoor-

digd. Het Verdrag van de Europese Unie bepaalt dat de 

lidstaten in de Raad door een vertegenwoordiger op mi-

nisterieel niveau worden vertegenwoordigd1. Het Belgi-

sche samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 bepaalt 

dat België tijdens de volledige duur van de zitting van de 

Raad door één enkele Minister vertegenwoordigd wordt.

Dit noemt men de ‘zetelende minister’. Hij of zij is de 

enige woordvoerder van de delegatie die bevoegd is om 

1  Cfr. VEU art. 16, 2. De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat op ministerieel niveau, die gemachtigd is om 
de regering van de lidstaat die hij vertegenwoordigt, te binden en om het stemrecht uit te oefenen.

2  De Directie-generaal Europese Zaken (DGE) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bekrachtigt formeel de 
standpunten van België in het kader van de Raad van de Europese Unie.

België bij de stemmingen te binden. De bijlage bij het 

Belgische samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 be-

paalt dat voor de milieuraden de zetelende minister bij 

toerbeurt één van de gewestelijke ministers van Leef-

milieu is. De zetelende minister mag worden bijgestaan 

door een minister-assessor, in het geval van de leefmi-

lieuraad is dat de minister of staatssecretaris die in de 

federale regering met het leefmilieubeleid is belast. De 

coördinatie van het Belgische standpunt voor de minis-

terraden van de Europese Unie, gebeurt in voorafgaande 

DGE-vergaderingen onder voorzitterschap van de Fede-

rale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken2. 

 
Het sluiten van gemengde verdragen
(Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994, publicatie in 

BS op 17/12/1996)

Internationale verdragen gaan over thema’s die op Bel-

gisch niveau betrekking hebben op bevoegdheden van 

verschillende bevoegdheidsniveaus. De meeste verdra-

gen over leefmilieu vallen onder de bevoegdheden van 

de gewesten en/of de federale overheid. Daardoor is 

er voor de ondertekening en ratificatie van internatio-

nale milieuverdragen een overeenkomst nodig tussen 

de federale en gewestelijke overheden. Soms is er ook 

goedkeuring nodig op het niveau van de gemeenschap-

pen. Voor de implementatie van deze verdragen dient 

elke overheid de nodige initiatieven te nemen voor haar 

bevoegdheden.

Dit samenwerkingsakkoord installeert een permanent 

overlegorgaan dat de betrokkenheid van alle betrokken 

Het kader: samenwerkingsakkoorden 
over gemengde bevoegdheden
Ondanks de verdeling van de intra-Belgische be-
voegdheden inzake milieubeleid tussen de federale 
overheid en de gewesten, moet België in internati-
onale organisaties en binnen de Europese Unie met 
één stem onderhandelen. Om dit te kunnen reali-
seren op een manier waarop alle bevoegdheidsni-
veaus voldoende inspraak hebben, zijn er Samen-
werkingsakkoorden tot stand gekomen. Op het 
domein van leefmilieu zijn er vier belangrijke sa-
menwerkingsakkoorden van toepassing. Drie van 
deze akkoorden gelden voor alle beleidsdomeinen, 
het vierde gaat specifiek over leefmilieubeleid.

10 CCIM  EÉN UNIEKE STEM OP DE INTERNATIONALE MILIEUSCÈNE



partijen bij onderhandelingen regelt. Het sluiten van ge-

mengde verdragen is meestal een proces van lange duur. 

In de onderhandelingsfase wordt via dit overlegorgaan 

specifiek vastgelegd welke bevoegdheden op welk rege-

ringsniveau gelden. 

De vertegenwoordiging van België bij internationale 
organisaties voor gemengde bevoegdheden
(Kaderakkoord van 30 juni 1994, publicatie in BS op 

19/11/1994)

Het derde akkoord is een kaderakkoord over de verte-

genwoordiging van het Koninkrijk België bij de Interna-

tionale Organisaties waarvan de werkzaamheden be-

trekking hebben op gemengde bevoegdheden.

Het internationaal milieubeleid3

(Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995, publicatie in 

BS op 13/12/95)

Omdat leefmilieu zo’n specifieke materie is, hebben de 

federale overheid en de drie gewesten op 5 april 1995 

een afzonderlijk samenwerkingsakkoord afgesloten 

over het internationale milieubeleid. Het uitgangspunt 

van dit akkoord is dat de werkzaamheden van de vele 

internationale organisaties die zich met Leefmilieu 

bezighouden dergelijke uitdagingen met zich mee-

brengen in het licht van de bevoegdheidsverdelingen 

in België dat er een voorafgaande coördinatie nodig is 

om op internationale onderhandelingen met één stem 

te kunnen spreken. Daarom werd een nieuwe structuur 

opgericht, het Coördinatiecomité Internationaal Milieu-

beleid, hierna genoemd CCIM.

3  Voor het ministerieel proces van de WHO is het vereist dat de Gemeenschappen ook betrokken worden. Dit heeft geleid tot het 
ontwikkelen van een specifiek samenwerkingsakkoord, dat op 10 december 2003 ondertekend is door alle betrokken over-
heden. Voor meer info kan u de website www.nehap.be raadplegen.
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Het CCIM is in België het belangrijkste politieke orgaan om het beleid op vlak van internationaal leef-
milieubeleid te coördineren. De verplichtingen die volgen uit bepaalde multilaterale akkoorden, zoals 
die over de bescherming van de ozonlaag of de klimaatverandering, maakten het noodzakelijk om een 
coördinatieorgaan op te richten waarin alle relevante Belgische beleidsniveaus die met leefmilieu te 
maken hebben, vertegenwoordigd zijn. Het CCIM biedt het een ruime expertise over onderhandelings-
dossiers op het gebied van Leefmilieu.

CCIEP Plenary

CCIEP Bureau

THEMATIC APPROACH TRANSVERSAL APPROACH GOVERNANCE APPROACH

Atmosphere

Biodiversity

Biosafety

Forests

Nature

Noise

North Sea & Oceans

Stratospheric Ozone

Soils Sustainable Transport

Geo-engineering

Emissions

Pollinators

Water

SSP

Impact Assessement

SPCPSPCPSPCPSPCP

Circular Economy

EU Environmental Finance

Amsterdam Partnership

Waste

Climate Change

Chemicals

Transfer of Waste

Eco-Innovation

Aarhus

Environmental Law

Environmental Data

PRTR

Envir. Expenditure

EU Recycling Targets

Bunkers Shipping

Bunkers Aviation

Nanomaterials

Perfluoroalkyls (PFAS)

Pesticides

SSP Structural & Strategic Policies

SPCP Sustainable Production & Consumption Patterns

PRTR Pollutant Release and Transfer Register

STEERING GROUPS

WORKING GROUPS
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Het CCIM bestaat uit vertegenwoordigers van de fede-

rale en gewestelijke administraties en kabinetten met 

bevoegdheden die (rechtstreekse of onrechtstreekse) 

gevolgen hebben op het vlak van milieubeleid. Het is de 

verantwoordelijkheid van het CCIM om er via consensus 

voor te zorgen dat de internationale actie van de Belgi-

sche Staat en zijn componenten met betrekking tot mili-

eubeleid coherent is.

Mandaat
Het CCIM heeft de volgende taken, die bij consensus 
worden uitgevoerd:
• Voorbereiden van het standpunt dat de Belgische 

delegatie moet verdedigen bij internationale orga-
nisaties of Ministeriële Conferenties, inclusief de 
financiële gevolgen hiervan.

• De samenstelling bepalen van de Belgische dele-

gatie bij internationale organisaties of Ministeriële 
Conferenties en de woordvoerder van deze delega-
tie aanwijzen. 

• Overleg organiseren met het oog op de gecoördi-
neerde uitvoering op internationaal niveau van de 
aanbevelingen en beslissingen genomen op inter-
nationaal niveau.

• Voorbereiden van de agendapunten van de ver-
gaderingen van de Interministeriële Conferentie 
Leefmilieu (op Belgisch niveau).

• Superviseren van de inzameling van gegevens die 
internationale organisaties opvragen bij de lidsta-
ten en evalueren of een gecoördineerd Belgisch 
rapport nodig is.

• Advies geven aan de ministers of staatssecretaris-
sen die in het CCIM vertegenwoordigd zijn als zij 
hierom vragen.

HET COÖRDINATIECOMITÉ  
INTERNATIONAAL MILIEUBELEID3
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Samenstelling
Het CCIM is als volgt samengesteld:

• Eén afgevaardigde van elke federale of gewestelij-

ke minister of staatssecretaris die bevoegd is voor 

leefmilieu en/of natuurbehoud.

• Eén afgevaardigde van elke federale en gewestelij-

ke administratie die belast is met taken inzake leef-

milieu en/of natuurbehoud. Concreet zijn dit: 

◊ De administratie van het Vlaamse Gewest be-

voegd voor Leefmilieu en  Natuur; 

◊ De administratie van het Brusselse Hoofdstede-

lijk Gewest bevoegd voor Leefmilieu en Natuur ;

◊ De Waalse Overheidsdienst bevoegd voor Leef-

milieu en Natuur ;

◊ De Federale Overheidsdienst bevoegd voor Leef-

milieu;

• Eén afgevaardigde van de federale minister be-

voegd voor buitenlandse zaken;

• Eén afgevaardigde van de Directie Klimaat en Mili-

eu (MD8) afhankelijk van zowel de Directie-generaal 

Multilaterale Zaken (DGM) als van de Directie-gene-

raal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de Fe-

derale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buiten-

landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

• Eén afgevaardigde van de federale minister of 

staatssecretaris bevoegd voor ontwikkelingssa-

menwerking; 

• Eén afgevaardigde van de Directie-Generaal be-

voegd voor Ontwikkelingssamenwerking van de 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking;

• Eén afgevaardigde van de Permanente Vertegen-

woordiging van België bij de Europese Unie;

• Eén afgevaardigde van de Directie-Generaal be-

voegd voor Europese Aangelegenheden van de FOD ©
 P

eg
gy

ch
ou

ca
ir

14 CCIM  EÉN UNIEKE STEM OP DE INTERNATIONALE MILIEUSCÈNE



Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont-

wikkelingssamenwerking.

Soms moet het CCIM beraadslagen over aangelegen-

heden die raken aan de bevoegdheden van andere le-

den van de federale of gewestregeringen dan deze die 

hierboven vermeld zijn. In dat geval worden deze rege-

ringsleden uitgenodigd om op ad-hoc basis een verte-

genwoordiger aan te duiden voor de behandeling van de 

agendapunten in kwestie.

In functie van de interne bepalingen inzake bevoegd-

heidsverdeling, eigen aan elk gezagsniveau, 

tussen de Administraties en Instellingen belast met 

beleidstaken inzake Leefmilieu en natuurbehoud, 

kunnen deze instellingen een “permanente deskun-

dige” aanduiden. Deze deskundige kan deelnemen ter 

vertegenwoordiging van een vast lid mits tijdige ken-

nisgeving ofwel deelnemen met raadgevende stem 

ter bijstand van een vast lid of, na uitnodiging, deelne-

men als deskundige van een deskundigengroep voor 

punten waarvoor de inbreng van diens expertise is 

aangewezen.

Concrete werking
Algemene werking
Het CCIM komt eenmaal per maand samen in plenai-

re vergadering. Deze maandelijkse vergadering wordt 

voorbereid door een beperkt Bureau, dat om de veer-

tien dagen bijeenkomt. Beide vergaderingen worden 

voorgezeten door de directeur-generaal van het DG 

Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 

de Voedselketen en Leefmilieu. Het secretariaat wordt 

verzorgd door diezelfde DG. Het organigram van het 

CCIM is weergegeven op p. 12.

In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord 

en afhankelijk van de behoeften richt het CCIM deskun-

digengroepen op. Deze krijgen een specifiek mandaat 

rond een bepaalde milieuthematiek, bijvoorbeeld wa-

ter, klimaat,…, of behandelen specifieke transversale 

–d.w.z. themaoverschrijdende– domeinen, bv. milieu-

gegevens, milieuwetgeving, Naargelang de opbouw van 

de deskundigengroep wordt de groep een stuurgroep of 

een werkgroep genoemd. Wanneer het nodig is wordt er 

soms ook een ad-hoc groep opgericht met een tijdelijk 

mandaat.

De voorbereiding van een onderhandelingsmandaat
• Voor de onderhandelingen op multilateraal niveau 

bereidt het CCIM de dossiers met betrekking tot 

leefmilieu volledig voor en keurt het de ingenomen 

posities goed. Meestal zijn het de thematische werk- 

en stuurgroepen van het CCIM die verschillende ak-

koorden met betrekking tot hun domein behandelen 

(zie organigram op p. 8)  Per specifiek onderwerp 

stelt het CCIM een multilaterale piloot aan die met 

de experten uit de stuur- of werkgroep de unanieme 

Belgische positie voorbereidt voor de multilaterale 

onderhandeling, en indien toepasselijk voor de Euro-

pese internationale werkgroep van de Raad (Working 

Party International Environmental Issues). 

• Voor de onderhandelingsprocedures over het Euro-

pees milieubeleid verzorgt het CCIM de technische 

voorbereiding. 

• Het CCIM bereidt het standpunt van de Belgische 

vertegenwoordiging in de werkgroepen van de 

EU-Raden voor en geeft haar technisch advies. Deze 

werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van 

alle Europese lidstaten en zijn een voorbereiding op 

de Raad van de Europese Unie. 
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Hoe gebeurt dit?
Voor elk dossier dat op een Milieuwerkgroep (Working 

Party on the Environment) van de Raad wordt onder-

handeld, stelt het CCIM een expertennetwerk in, dat 

breed is samengesteld uit ambtenaren van alle be-

trokken gewestelijke en federale departementen.

Het is een piloot, de door het CCIM aangestelde expert 

die verantwoordelijk is voor de coördinatie van een 

specifiek dossier of deelaspect van een dossier, die 

met dit expertennetwerk de inhoudelijke Belgische 

positie coördineert.

4  De Directie-generaal Europese Zaken (DGE) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken bekrachtigt formeel de 
standpunten van België in het kader van de Raad van de Europese Unie. Wanneer het onderwerp Leefmilieu wordt behandeld, 
vindt er op voorhand overleg plaats binnen het CCIM.

Om de Raden Leefmilieu voor te bereiden, stellen de 

CCIM piloten voor elk thema, in samenwerking met hun 

netwerk, een fiche op met een voorstel van punten voor 

interventie voor de Minister, die naderhand door DGE 

politiek worden afgetoetst4.  

Het CCIM zorgt voor de deelname aan de Comitolo-

gie-comités van de Europese Commissie. Deze comités 

behandelen praktische punten met betrekking tot de 

implementatie van Europese wetgeving. Alle lidstaten 

zijn erin vertegenwoordigd. 
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Het CCIM stelt de Belgische vertegenwoordiger aan 

per Comité, die de werkzaamheden van een Comitolo-

gie-comité met een CCIM-expertennetwerk opvolgt.

Het CCIM zorgt ook voor de Belgische deelname aan de 

expertgroepen van de Europese Commissie. Deze ex-

pertgroepen zijn zeer divers. Vaak doen ze wetsvoorbe-

reidend werk.

Europese en multilaterale kwesties vereisen steeds 

meer transversaliteit en samenwerking met andere 

federale en regionale departementen, zoals mobiliteit, 

economie, financiën, landbouw, energie, enz. Daartoe 

werkt het CCIM voortdurend samen met ambtenaren 

uit deze beleidsterreinen. Zij worden opgenomen in de 

relevante werkgroepen en netwerken om systematisch 

de nodige deskundigheid bijeen te brengen.

Het CCIM heeft vademecums opgesteld met een be-

schrijving van de structuren en processen ter voorbe-

reiding van onderhandelingsmandaten. Deze kunnen 

worden opgevraagd bij het secretariaat.

  

Informatie en overleg met betrokken partijen
De participatie van het middenveld is op vele domeinen 

van grote waarde voor de kwaliteit van nieuw beleid. Dat 

geldt ook voor het milieubeleid. In de onderhandelings-

fase van het beleid draagt het CCIM hier zijn steentje 

toe bij.

Om het halfjaar, in januari en juli, wordt er een infor-

matievergadering georganiseerd met organisaties die 

betrokken partij zijn bij het milieubeleid: bedrijfsfede-

raties, vakbonden, milieuorganisaties,… In deze ver-

gaderingen worden in eerste instantie de prioritaire 

onderhandelingsdossiers voor het komende halfjaar 

toegelicht. Het gaat hier om prioriteiten van het CCIM 

op multilateraal niveau evenals de prioriteiten van het 

komende voorzitterschap van de Raad van de Europe-

se Unie. 

Op deze bijeenkomst wordt daarnaast dieper ingegaan 

op dossiers met een belangrijke maatschappelijke im-

pact.. Beleidsverantwoordelijken worden uitgenodigd om 

deze actuele Europese en internationale dossiers of pro-

cessen te presenteren aan vertegenwoordigers het mid-

denveld en van verscheidene administraties.

Ten slotte wordt op deze bijeenkomsten ook het woord 

gegeven aan het middenveld om hun vragen, bemerkin-

gen alsook hun prioriteiten op deze dossiers te geven.

Verder pleegt het CCIM ook specifiek overleg met be-

trokken partijen. Dit wordt ofwel spontaan georganiseerd 

door een bepaalde stuur- of werkgroep van het CCIM, of-

wel op vraag van een betrokken partij over een specifiek 

dossier.  Het CCIM maakt deel uit van een omvangrijke 

coördinatiestructuur voor het milieubeleid in België

.
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Andere intra-Belgische coördinatieorganen zijn actief 

op het gebied van leefmilieu, of het nu gaat om beleids-

uitvoering op nationaal niveau, evaluatie, rapportage... 

Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal van 

de belangrijkste organen die naast of in samenwerking 

met het CCIM actief zijn op dit terrein.

THEMA
INTRA-BELGISCH  

COÖRDINATIEORGAAN
CONTACT / INFO

Uitvoering van  
het milieubeleid

Interministeriële Conferentie 
Leefmilieu (ICL)

https://www.health.belgium.be/nl/de-interministeriele-
conferentie-leefmilieu-icl

Klimaat Nationale Klimaatcommissie 
(NKC)

https://www.cnc-nkc.be/nl

Leefmilieu –  
Volksgezondheid

(Gemengde) Interministeriële 
Conferentie voor het Leefmilieu 
en de Gezondheid (GICLG)

https://www.leefmilieu-gezondheid.be/nl/about-us-nl/het-
nehap-taak-functies-betrokkenen/de-giclg

Duurzame Ontwikkeling Interdepartementale Commissie 
voor Duurzame Ontwikkeling 
(ICDO)

https://www.developpementdurable.be/nl/icdo

Monitoring en rapportage 
van emissies

Intergewestelijke Cel voor het 
Leefmilieu (IRCEL)

https://www.irceline.be/nl

Geografische informatie Coördinatiecomité INSPIRE https://www.geopunt.be/voor-experts/inspire/organisatie 
https://www.geo.be/about/inspire?l=nl

Verpakkingsafval Interregionale Verpakkingscom-
missie (IVC)

https://www.ivcie.be/

Energie Overleg over energie tussen de 
federale staat en de gewesten 
(ENOVER)

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebeleid/
belgische-context/overleg-over-energie-tussen-de

Landbouw Intergewestelijk Ministerieel 
Overleg (IMO)  
Interministeriële Conferentie voor 
het Landbouwbeleid (ICLB)

https://www.etaamb.be/nl/samenwerkingsakkoord-van-30-
maart-2004_n2004035571.html

Economie Interministeriële Economische 
Commissie (IEC)

https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/nl/doc15-900.pdf

Mobiliteit BE4MOVE https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/be4move
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Voor vragen om informatie over de werkdomeinen van het CCIM kunt u contact opnemen met het secretariaat:

 :

ccpie.ccim@health.fgov.be
T +32 (0)2 524 96 95

F +32 (0)2 524 96 00

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - CCIM secretariaat
Galileelaan 5/2

1210 Brussel

België

CONTACT4
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