
INHOUD 2021

Wetgeving en overheidsacties - Leefmilieu

• Uitbreiding uitzonderingen PFOA en PFOA gerelateerde stoffen onder POP-verordening (nr 1)
• NPEO beperkt tot 100 mg/kg in wasbaar textiel (nr 1)
• De SCIP database komt eraan (nr 1)
• Jaarverslag WATER 2019 (nr 1)
• BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling gepubliceerd (nr 1)
• Finale draft BBT inkuiping en vul- en loszones nu beschikbaar (nr 1)
• EU-doelen uitstoot luchtverontreiniging 2020 en 2030 binnen bereik (nr 1)
• Waarom composteerbare en vergistbare kunststoffen niet bij het gft-afval kunnen? (nr 1)
• Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor matrassen in voege (nr 1)
• REACH : 2 nieuwe stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst
• SCIP-plicht treedt in werking: 5 miljoen notificaties ontvangen voor schadelijke chemische
• stoffen in producten (nr 2)
• Twee nieuwe handhavingsprojecten begin 2021 (nr 2)
• ECHA start met stoffenlijsten in functie van de nieuwe drinkwaterrichtlijn (nr 2)
• Zet in op de recuperatie van afvalwater en regenwater (nr 2)
• Vlaamse regering maakt CIW bevoegd voor waterschaarste en circulair water (nr 2)
• Het Scheepvaartdecreet (nr 2)
• Wat veranderde er op 1 januari 2021 op het vlak van afval en materialen? (nr 2)
• Naar een circulaire economie voor synthetisch textiel in Europa (nr 2)
• Duitse verpakkingswetgeving – mogelijkheid tot groepsaankoop (nr 2)
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• Advies-Ontwerpdecreet opheffing administratieve beroepen Bodemdecreet (nr 2)
• Vanaf 1 september 2020 zijn vernieuwde procedures van kracht voor bodemonderzoeken 

(nr 2)
• Doorlooptijd van dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt steeds korter 

(nr 2)
• De luchtkwaliteit in Europa verbetert (nr 2)
• Wijzigingen Departement Omgeving (nr 2)
• Nieuwe overlegstructuur tussen Vlaamse en federale handhaving (nr 2)
• Roadmap voor de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen voltooid (nr 3)
• Beperking gevaarlijke chemische stoffen beschermt miljoenen Europeanen tegen ernstige 

ziekten (nr 3)
• Klassificatie Melamine (nr 3)
• Milieuadministratie, vanaf nu een makkie? (nr 3)
• Advies Vlarema wijziging 8 (nr 3)
• Nieuw in het e-loket voor ondernemers: de Omgevingsvergunning (nr 3)
• Bedrijfsmatig afvalwater (nr 3)
• Duurzame transitie van de economie in kaart gebracht (nr 3)
• Europese Commissie geeft startsein voor de belofte inzake groene consumptie: de eerste 

ondernemingen zeggen concrete maatregelen voor meer duurzaamheid toe (nr 3)
• Afvalinzamelaars zien binnenkort mee op het naleven van het sorteergedrag van 

bedrijven (nr 3)
• Frankrijk – logogebruik op verpakkingen (nr 3)
• Valipac jaarverslag 2020 (nr 3)
• Vlaanderen start met selectieve inzameling en recyclage van matrassen (nr 3)
• 2020 Nieuw recordjaar voor Innovatiesteun aan Vlaamse KMO’s (nr 3)
• Raad keurt EU-strategie voor duurzame chemische stoffen goed (nr 4)
• Richtlijnen voor PFAS-onderzoek: update (nr 4)
• Lidstaten zullen 58 stoffen evalueren in 2021-2023 (nr 4)
• Duurzaam België: het cruciale decennium (nr 4)
• Port of Antwerp en het Symbioseteam van de OVAM zetten samen succesvol de eerste 

stappen naar industriële symbiose (nr 4)
• Preventieplan verpakkingen - evaluatie (nr 4)
• VLAREMA: nieuwe richtlijnen rond uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en 

vrijwillige terugname (nr 4)
• ECHA stelt zeven nieuwe stoffen voor autorisatie (annex XIV) voor (nr 5)
• Stikstof versus de passende beoordeling (nr 5)
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• Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunningsaanvraag (nr 5)
• Winterperiode heeft grondwaterstanden onvoldoende aangevuld (nr 5)
• Watermanagement: hot topic bij de overheid (nr 5)
• Afwegingskader droogte en waterschaarste (nr 5)
• Oproep Proeftuinen Droogte 3.0 – steun voor innovatieve waterbesparing (nr 5)
• Samen pellet verlies in de kunststofketen tegengaan (nr 5)
• REACH en CLP hebben de bescherming verbeterd - maar er moet nog meer worden 

gedaan (nr 6)
• Strategie duurzame chemische stoffen (nr 6)
• Vlaremtrein actualisering, optimalisering en aanpassing milieuregelgeving (nr 6)
• Nieuwe organisatie VMM heeft impact op milieuwetgeving (nr 6)
• Wijzigingen omgevingsloket en omgevingscheck (nr 6)
• Ventilatie-zuiveringssystemen moeten geregistreerd worden bij de FOD Volksgezondheid 

(nr 6)
• Kleine groep fraudeurs veroorzaakt grote schade aan luchtkwaliteit (nr 6)
• MATIS: het Vlaamse materialen-informatiesysteem (nr 6)
• Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen (nr 6)
• Kandidaatlijst (SVHC-lijst) wordt uitgebreid met 8 nieuwe stoffen (nr 7)
• Hoogtepunten uit de vergadering van Handhavingsforum-38 (nr 7)
• Publieksconsultatie SEAC ontwerpadvies m.b.t. restrictievoorstel PFHxA (nr 7)
• PFOS-metingen VMM (nr 7)
• Aanpak bodemonderzoeken in het kader van PFAS-problematiek (nr 7)
• Bodemsaneringen: cijfers (nr 7)
• Ecologiepremie+ (nr 7)
• Opeenvolgende droge zomers deden grondwaterstanden op 57% van de meetpunten 

dalen (nr 7)
• Wijziging Vlarema goedgekeurd (nr 7)
• Europese Commissie wil zero-vervuiling tegen 2050 (nr 7)
• 15 miljoen euro voor boost Vlaamse circulaire economie (nr 7)
• Wijzigingen VLAREMA 8 (nr 8)
• Afvalinzamelaars kijken voortaan toe op sorteergedrag van bedrijven (nr 8)
• Intentie om alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken (nr 8)
• Europa legt de lat hoger voor kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden (nr 8)
• Microplastics in oppervlaktewater: laag tot verwaarloosbaar risico (nr 8)
• Bijna overal normaal tot zeer hoge grondwaterstanden (nr 8)
• Tussentijdse evaluatie Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 (nr 8)
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• Gevaarlijke stoffen in een bedrijf (nr 9)
• Informatie over gevaarlijke chemische stoffen in producten - SCIP-gegevens gepubliceerd 

(nr 9)
• Nieuwe gids beschikbaar voor de indeling en etikettering van titaniumdioxide (nr 9)
• Wijzigingen van de waterwetgeving op komst (nr 9)
• Oproep Blue deal waterbesparende investeringen (nr 9)
• Hoe ingrijpende watertekorten in de toekomst vermijden? (nr 9)
• De Watergroep realiseert voor Alpro grootste installatie voor waterhergebruik van 

Vlaanderen (nr 9)
• BBT-studie inkuiping- en vulzones beschikbaar (nr 9)
• Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil (nr 9)
• Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars niet-residentiële gebouwen vanaf 2022  

(nr 9)
• Naar een uitfasering van plastics voor eenmalig gebruik (nr 9)
• Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bouwmaterialen, Frankrijk (nr 9)
• Dertien tips voor milieucoördinatoren (nr 10)
• Subsidies recyclagehub – eerste call gelanceerd (nr 10)
• Nieuwe richtlijn vermindert dierproeven en beschermt tegen allergieën veroorzaakt door 

chemicaliën (nr 10)
• Kwaliteit en verbruik drinkwater blijven stabiel in 2020 (nr 10)
• Naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040 (nr 10)
• Thema-audit Omgevingsvergunningen legt positieve en verbeterpunten bloot (nr 10)
• Onderzoek naar PFAS in de lucht (nr 10)
• REACH-voorschriften moeten in aanmerking worden genomen bij chemische recyclage 

(nr 11)
• Grote verschillen tussen de EU-lidstaten voor wat de behandeling van stedelijk afvalwater 

betreft (nr 11)
• Opstart studie concentraatstromen (nr 11)
• Betere luchtkwaliteit in Vlaanderen, maar we zijn er nog niet (nr 11)
• Nieuwe tarieven voor Valipac (nr 11)
• Derdelandenverordening afgestemd op strengere Europese exportregels voor 

kunststofafval (nr 11)
• Green deal heeft aandacht voor biodiversiteit definitief op de kaart gezet (nr 11)
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Wetgeving en overheidsacties - Energie

• Distributienettarieven 2021 (nr 1)
• Elektriciteitsmix 2020 voor België (nr 1)
• Nieuw contracttypes in V-test® (nr 2)
• Zonneplan 2025 zet in op zelfverbruik en energiedelen (nr 2)
• Het nieuwe “Circulaire materialenverhaal”: selectieve inzameling en recyclage zijn 

essentieel voor de vraag naar materialen voor de energietransitie (nr 4)
• Wijziging energetische keuring airco’s en verwarmingsaudit stookinstallaties (nr 4)
• Minister Demir hervormt steunmechanisme voor zonnepanelen en windmolens (nr 4)
• Vanaf 11 maart 2021 verplicht laadpalen te voorzien aan bepaalde nieuwe gebouwen in 

Vlaanderen (nr 4)
• Europese klimaatwet: Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord (nr 5)
• Vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen waargenomen in Belgie en in de 

buurlanden in januari 2021 (nr 6)
• Europese Commissie stelt Fit for 55 pakket voor (nr 7)
• Een koerswijziging voor de chemische industrie: VIVALDI zet CO2-emissies om in 

duurzame biogebaseerde producten (nr 7)
• Simulator nieuwe nettarieven (nr 8)
• Infosessie call voor de ondersteuning van groene warmte (nr 8)
• Dankzij het klimaatbeleid is een half miljard euro beschikbaar om de energiefactuur te 

verlichten (nr 9)
• Advies bijkomende maatregelen klimaatbeleid (nr 10)
• Monitoring Rapport elektriciteit 2020 (nr 10)
• Tips om het energiemanagement binnen de kunststofverwerkende nijverheid te 

optimaliseren (nr 11)
• Vlaanderen neemt bijkomende klimaatmaatregelen (nr 11)

Diensten Centexbel-Fedustria

• Abonnement 2021 (nr 1)
• Vorming Milieu & Energie (nr 1)
• Masterclass Chemie op donderdag 21 januari (nr 1)
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® testcriteria: Nieuwe regelgeving in 2021 (nr 1)
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• VME Beste Beschikbare Technieken (nr 3)
• OVAM aan de slag met studie uitgevoerd door Centexbel: Inzet van kunststofrecyclaten in 

bouwwerken (nr 4)
• VME Polluenten in afvalwater (nr 4)
• Natuurlijke kleurstoffen voor bioplastics (nr 4)
• Ontbijtsessie, lerend netwerk en groepscoaching Ecodesign (nr 4)
• REACH Testpakket zeer zorgwekkende stoffen (nr 5)
• Masterclass Duurzaamheidslabels (nr 5)
• Masterclass Verpakkingen (nr 6)
• VME Omgevingsloket anno 2021 en internet als bron van informatie voor 

vergunningsaanvragen (nr 6)
• Lerend Netwerk Duurzame Businessmodellen (nr 6)
• Toonaangevende merken en onderzoeksorganisaties slaan handen ineen in nieuw circulair 

modeproject (nr 7)
• Save the date: 25 jaar VME op 27 oktober 2021 (nr 7)
• Duurzame businessmodellen (nr 7)
• Ecodesign (nr 7)
• Studienamiddag Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie / Masterclass WATER 

(nr 8-9-10-11)
• VME-programma 2021-2022 (nr 8)
• Ontbijtsessie Textielrecyclage (nr 9)
• Zesde Milieuforum: The Way Forward (nr 9)
• VME Wat betekent het Europees “Fit for 55” klimaat- en energiepakket in de praktijk?  

(nr 10)

Websites in de kijker

• Subsidiedatabank (nr 2)
• CurieuzeNeuzen in de Tuin: meet ook de hitte en droogte in jouw tuin! (nr 2)
• Briefing nota PFAS (nr 3)
• Symbiose Platform (nr 4)
• Pack It Better: nieuw online platform stimuleert het gebruik van duurzame verpakkingen 

(nr 5)
• De Navigator is nu beschikbaar in een vernieuwde versie (nr 5)
• Sirio (nr 6)
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• Nieuw platform voor berekening CO2-voetafdruk (nr 7)
• Waterinfo.be (nr 8)
• Vernieuwde BBT-databank (nr 9)
• Energie-makelaar (nr 10)
• Europese website over hormoonverstorende stoffen (nr 11)

Divers

• De MILIEUFAX wordt MILIEUFACTS (nr 1)
• Jaaroverzicht 2020 (nr 1)

Agenda (nr 1-11)
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