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EMAS-awards 2017: Belgische nominatie in elke categorie en een Belgische winnaar
Op de tweejaarlijkse Europese uitreiking van EMAS-awards kreeg in elk van de drie categorieën een
Belgische organisatie een nominatie nl. PMC Holding bij de kmo’s, Martin’s Hotels bij de grote bedrijven en
de FOD Mobiliteit en Vervoer bij de publieke organisaties. In totaal werden 20 organisaties uit 11 Europese
landen genomineerd. Martin’s Hotels won de award in de categorie grote bedrijven. PMC Holding kreeg een
speciale eervolle vermelding. De 11de EMAS-award ceremonie vond vorige week plaats in Malta.
EMAS is een vrijwillig EU-systeem dat ondernemingen en openbare diensten gebruiken om hun
milieuprestaties en hun efficiënt grondstofverbruik te evalueren en te verbeteren. Europa telt zo’n 4.000
EMAS-geregistreerde organisaties. De Europese Commissie beloont om de twee jaar organisaties die het
Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) gebruiken om hun milieudoelstellingen te bereiken. Dit
jaar stond de EMAS-award in het teken van circulaire economie.
De award geeft erkenning aan bedrijven die aan de top staan op het vlak van duurzaam aankopen,
afvalpreventie, hergebruik en recyclage, het beperken van het grondstofverbruik en het betrekken van
leveranciers, werknemers en klanten bij hun bedrijfsvoering. Zij getuigen eveneens van de efficiënte werking
van een EMAS-systeem en van de haalbaarheid van de circulaire economie.

Categorie kleine en middelgrote
ondernemingen in de privésector
PMC Holding uit Vilvoorde kreeg als genomineerde
organisatie een speciale eervolle vermelding voor
haar verwezenlijkingen inzake circulaire economie.
PMC is een bedrijvengroep actief in de duurzame
inrichting van kantoren. Zij zetten in op maximaal
hergebruik van lokale grondstoffen en trachten
grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop te
houden via onderhoud, herstel, hergebruik,
herbewerking en recyclage. Het Britse Seacourt Ltd
won de award in deze categorie.

Categorie grote ondernemingen
Martin’s Hotels met hoofdzetel in Genval, won de
EMAS-award in haar categorie. De onderneming
heeft in België hotels in Bilzen, Brugge, Brussel,
Genval, Louvain-la-Neuve, Leuven, Mechelen, Tubize,
Waterloo en weldra ook in Alden Biesen. De
onderneming gebruikt het circulaire economiemodel
bij haar aankoopbeleid, haar afvalbeheer en bij
renovaties. Zij slaagden erin hun energieverbruik te
verminderen zelfs met een hoger aantal hotelgasten.
Daarnaast zetten zij zich enorm in om leveranciers,
werknemers en klanten te betrekken bij hun
milieubeleid.

Categorie publieke organisaties
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
uit Brussel kreeg in deze categorie een nominatie.
Zij zijn de drijvende kracht achter projecten zoals de
recyclage van schepen. Het principe van circulaire
economie past de organisatie ook toe in haar
dagelijkse werking (promoten van telewerken,
autodelen, het digitaliseren van de administratie,
het gebruik van producten met een eco-label, enz.).
De Duitse Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde won de award in deze categorie.

Meer info over EMAS: bekijk dit filmpje
Voor Vlaanderen is het Departement Omgeving de bevoegde instantie om een EMAS-aanvraag tot registratie
in te dienen. Info www.emasloont.be
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Sinds 1 april 2017 vormen de Vlaamse departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen
samen het Departement Omgeving. Het ruimtelijk en het milieubeleid worden zo verder geïntegreerd. De focus
ligt op het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang
met diverse natuurlijke hulpbronnen. Ook de dienst Dierenwelzijn maakt deel uit van het Departement
Omgeving.

