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Waar kan ik terecht voor milieu-informatie? 
Om syndicaal aan de slag te gaan rond milieu op jouw bedrijf is het be-
langrijk om aan voldoende informatie te geraken zodat je je goed kan 
voorbereiden. Het doel van deze folder is om je wegwijs te maken zodat 
je weet waar je voor welke info terecht kan. 

Milieucoördinator 
Als er in je bedrijf een milieucoördinator is (intern of extern) dan is dit een 
goede informatiebron voor alle informatie rond milieu en klimaat. Het is im-
mers de wettelijke taak van de milieucoördinator om te waken over het nale-
ven van de milieureglementering en hierover intern en extern te communice-
ren (VLAREM II – 4.1.9.1).  

Een goed geformuleerde vraag aan de milieucoördinator kan je aan de nodi-
ge informatie helpen zonder dat je zelf verschillende lijvige documenten moet 
uitpluizen of handmatig data moet bundelen. Bovendien kan de inbreng van 
de milieucoördinator je helpen om syndicale projecten rond milieu te verster-
ken.  

Comité voor Preventie en Bescherming op 
het Werk (CPBW) 
Milieu is één van de zeven welzijnsdomeinen (Codex Welzijn op het Werk – 
artikel I.2-2) en behoort dus tot de bevoegdheid van het CPBW. De rol van 
het CPBW wordt eveneens beschreven in de milieuwetgeving (VLAREM II – 
4.1.9.3). De leden van het CPBW hebben wettelijk het recht op alle relevante 
informatie om hun rol op het vlak van milieu te kunnen spelen.  

Interessant is ook dat de wet aan bedrijven met een omgevings-
/milieuvergunning van klasse 1 of 2 verplicht om jaarlijks een toelichting te 
geven over het gevoerde milieubeleid aan het Comité. Deze toelichting kan 
een zeer nuttig instrument zijn voor je syndicale milieuwerking, zorg er dus 
voor dat je op dit moment de informatie krijgt die je nodig hebt. 
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IMJV-database 
website: www.vmm.be/data/imjv-databestand 

Het IMJV-databestand bundelt de informatie die bedrijven doorgeven in het 
kader van het integraal milieujaarverslag (IMJV) over de afvalstoffen die in de 
lucht en het water worden uitgestoten. Hoewel CPBW-leden een afschrift 
moeten krijgen van het IMJV, kan de database handig zijn om na te kijken of 
jouw bedrijf een IMJV heeft ingediend als je daaraan twijfelt. Het databestand 
laat ook toe de emissies per stof op te volgen over verschillende jaren en zo 
te kijken wat de evolutie is.  

Tot slot kan je ook kijken hoe het bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven 
die dezelfde stoffen uitstoten (staat het bijvoorbeeld in de top 5 voor de uit-
stoot van een bepaalde stof) of bedrijven uit dezelfde sector. Het IMJV bevat 
ook onderdelen over o.a. energie en afval, maar deze gegevens zijn niet op-
genomen in het databestand.  

 

Database emissiehandelssysteem (ETS)  
website: www.lne.be/eu-ets-vaste-installaties-cijferoverzicht-
vlaanderen-toewijzingen-en-emissies  

In dit databestand vind je de uitstoot van broeikasgassen die valt onder het 
Europees emissiehandelssysteem ETS. Of een bedrijf al dan niet valt onder 
het ETS-systeem is afhankelijk van het soort activiteiten dat wordt uitgeoe-
fend. Over het algemeen vallen de bedrijven met de hoogste uitstoot aan 
broeikasgassen onder dit systeem.  

Het databestand bevat ook informatie over de hoeveelheid gratis emissie-
rechten die een bedrijf krijgt. Heel wat bedrijven krijgen op dit moment nog 
een groot deel van hun uitstoot gratis, de hoeveelheid gratis rechten daalt in 
principe wel ieder jaar.  Aangezien de prijs van één emissierecht (goed voor 
de uitstoot van 1 ton CO2) op dit moment (juli 2019) ongeveer 25 euro  
bedraagt, is dit voor de meeste bedrijven een stevige verdoken subsidie. 

https://www.vmm.be/data/imjv-databestand
https://www.lne.be/eu-ets-vaste-installaties-cijferoverzicht-vlaanderen-toewijzingen-en-emissies
https://www.lne.be/eu-ets-vaste-installaties-cijferoverzicht-vlaanderen-toewijzingen-en-emissies
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Europese database vervuilende stoffen  
website: prtr.eea.europa.eu  

Er bestaat ook een Europese database met de uitstootgegevens van bedrij-
ven. De Vlaamse regelgeving is echter wel strenger dan de Europese, dus 
het IMJV-bestand bevat meer data over meer stoffen. De Europese database 
kan echter wel handig zijn om te vergelijken met andere Europese vestigin-
gen van jouw bedrijf of andere Europese bedrijven uit jouw sector.  

Ook handig is het kaartje waarbij je kan zien hoe de uitstoot geografisch ge-
spreid is in Europa. 

 

Omgevingsvergunning (vroeger: milieuvergunning) 
Via het bedrijf of opvragen bij de gemeente  

De omgevingsvergunning is de samenvoeging van de vroegere milieuvergun-
ning met een aantal andere vergunningen (waaronder de stedenbouwkundige 
vergunning of bouwvergunning). Dit is vaak een lijvig en technisch document, 
waardoor het niet zo eenvoudig is om te vinden waar je naar op zoek bent.  

De omgevingsvergunning is echter wel een soort “rijbewijs” voor jouw bedrijf, 
het bedrijf mag immers enkel de activiteiten waarvoor het vergund is uitoefe-
nen. De omgevingsvergunning bevat ook informatie over de uitstootnormen 
waaraan het bedrijf zich moet houden. Het kan daarom wel interessant zijn 
om de vergunning op te vragen. In principe moet de omgevingsvergunning ter 
inzage beschikbaar zijn op het bedrijf, maar in deze digitale tijden kan je in de 
meeste gemeenten ook vrij gemakkelijk een digitale kopie bekomen.  

 

Vlaamse milieuwetgeving  
website: navigator.emis.vito.be/mijn-navigator  

De Vlaamse milieuregelgeving is online te raadplegen op dit adres. Het groot-
ste deel van de bepalingen rond milieuzorg in bedrijven is opgenomen in de 
VLAREM II regelgeving. De milieuwetgeving is zeer uitgebreid, dus je weet 
best op voorhand waar je naar op zoek bent voor je de regelgeving induikt. 

https://prtr.eea.europa.eu
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator
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Arbeid & Milieu  
website: www.arbeidenmilieu.be  

Arbeid & Milieu is een vzw die de overgang naar een duurzame en sociaal 
rechtvaardige maatschappij wil versnellen. Zowel de drie vakbonden als de 
milieubeweging zijn betrokken als partner. Op hun website komen regelmatig 
interessante artikels over de sociale aspecten van de klimaattransitie, maar 
ook over de link met werkgelegenheid.  

Arbeid & Milieu heeft ook enkele projecten waarbij werknemers ondersteund 
worden om zelf in hun bedrijf aan de slag te gaan rond duurzaamheid: 
“Samen Energie Winnen” rond energiebesparing op de werkvloer en “De 
Nieuwe Samenzweerders” rond circulaire economie. 

 

Klimaatkameraad 
website: www.klimaatkameraad.be  

Op de website van Klimaatkameraad wordt syndicale informatie rond milieu 
en klimaat gebundeld. Je vind er de meest recente syndicale handleidingen 
en brochures (zoals deze) waar je zelf mee aan de slag kan. Je vindt er ook 
interviews met syndicalisten die aan de slag gingen rond klimaat en informa-
tie over acties.  

Als je je registreert als Klimaatkameraad dan laat je niet alleen onze syndica-
le stem voor een sociale én klimaatneutrale economie luider weerklinken, 
maar ontvang je ook regelmatig een nieuwsbrief. Doen dus! 

 

Hulp nodig? Het milieuteam helpt je 
E-mail: milieu@vlaamsabvv.be  tel. 02 506 82 35 

Heb je hulp nodig bij het opzoeken of opvragen van milieu-informatie of bij 
het analyseren ervan? Dan kan je steeds een beroep doen op het milieuteam 
van het Vlaams ABVV. We kunnen je helpen bij elke stap, indien nodig tot op 
het CPBW. Aarzel niet om ons te contacteren met jouw vragen en problemen. 

https://www.arbeidenmilieu.be
https://www.klimaatkameraad.be
mailto:milieu@vlaamsabvv.be


Word klimaatkameraad 
Een duurzame toekomst is nog steeds mogelijk. Met de campagne 
‘Klimaatkameraad’ willen we als vakbond mee onze rol spelen in een 
rechtvaardige omslag.  

Alternatieven in elkaar haken, het sociaal weefsel versterken, uitproberen, 
experimenteren, ervaringen delen, stap voor stap vooruitgaan en allianties 
aangaan voor alternatieven...  

Met alle klimaatkameraden vormen we een netwerk dat ervaringen  
uitwisselt en bouwt aan een betere wereld. Hoe meer klimaatkameraden, 
hoe meer klimaatvreugde.  

Schrijf je in op onze website en word ook klimaatkameraad. 

 
www.klimaatkameraad.be 


