
 

 
 

PROGRAMMA 

  
9:30 Registratie voor genodigden 
  
10:00 Verwelkoming door dhr. Alain de Muyser, Secretaris-Generaal van de Benelux Unie + video versterkte Benelux-samenwerking 

op het gebied van luchtkwaliteit 
 Toespraak van Mw. Carole Dieschbourg, Luxemburgse Minister van Milieubeheer, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling  

(Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux in 2022) 
  
10:30 Keynotespeech(es): 

Dr. Maria Neira, WHO (beleidsmatige en wetenschappelijke invalshoek)  
Mw. Veronica Manfredi, DG ENV, Europese Commissie , (tbc) 

  
11:00 Paneldiscussie: waarom focussen op gezondheid/hoe focussen op gezondheid, hoe en wanneer kan worden voldaan aan de 

nieuwe richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de WHO op lokaal, regionaal en nationaal niveau, mede met het oog op de 
komende herziening van de richtlijn inzake luchtkwaliteit. 
 
Presentaties door deskundigen van een aantal Benelux-partners, gevolgd door een discussie 

  
12:30 Pauze (Lunch voor aanwezigen) 
  

BENELUX CONFERENTIE AIR / HEALTH 
23.03.2022 

‘NAAR SCHONERE LUCHT - GEZONDHEIDSVOORDELEN VOOR DE BENELUX EN DAARBUITEN’ 
 
 
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft het genoegen u uit te nodigen voor (virtuele) deelname aan de Benelux-
Conferentie AIR/HEALTH op 23.03.2022. De conferentie zal zowel fysiek op het Secretariaat-Generaal in Brussel (voor een beperkte 
& selecte groep) als online voor alle overige deelnemers plaatsvinden.  
 
De conferentie is een co-organisatie van het Secretariaat-Generaal, de Benelux-lidstaten en hun geassocieerde partners (Nordrhein-
Westfalen en Les Hauts de France). Vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie zullen 
deelnemen.  
 
Het doel van deze conferentie is tweeledig:  
• gedachtewisseling over de nauwere samenwerking tussen de Benelux-landen (en hun geassocieerde partners) op het gebied van 

luchtkwaliteit. Relevante thema’s in de Benelux-samenwerking zijn o.m. houtstook, mobiele machines, binnenvaart, informatie-
verstrekking aan het publiek en burgerwetenschap; 

• bespreking van de vraag welke onderwerpen in relatie tot de herziening van de EU-wetgeving, bijv. de richtlijn inzake de 
luchtkwaliteit, baat kunnen hebben bij een gecoördineerd standpunt van de Benelux-landen. 

 
Hoewel de conferentie zal focussen op het Benelux+ gebied, zal online deelname ook openstaan voor iedereen in de Benelux, de 
partnerregio’s en EU-lidstaten die beroepsmatig geïnteresseerd is in luchtkwaliteit en gezondheid, zoals personen werkzaam bij de 
overheid, bij NGO’s en in het bedrijfsleven.  
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13:30 Parallel sessions 
 Session 1: Woodburning  

Several presentations (sector, Benelux partner (NL or LUX), European commission): options for reducing health impact: 
technical solutions, regulatory solutions 

  
Session 2: Non Road Mobile Machinery 
Two presentations by NL (sector, member state/city, NGO): options for zero-emission NRMM: technical solutions, regulatory 
solutions. 
 

 Session 3: Informing and involving the public 
Air quality reporting: modelling and citizens science/low cost sensors and alert levels. 
Several presentations (VL, WAL, NL and BXL): lessons learned from projects and experiments 

  
15:00 Pauze 
  
15:10 Plenaire presentatie belangrijkste bevindingen  
  
15:40 Conclusies door de moderator en afsluiting door de Benelux 
  
16:00 Einde 

 
N.B.: het hierboven voorgestelde programma kan (kleine) wijzigingen ondergaan indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
Bij het plenaire gedeelte van het programma wordt voorzien in vertolking (Nederlands, Frans en Engels). Gedurende dit gedeelte  zal 
u in de gelegenheid zijn om vragen te stellen via een chatprogramma. De vragen worden doorgeleid door de moderator.  
 
De workshops in de namiddag zullen in het Engels worden gehouden. Interactie is mogelijk via de chat optie.  
 
Na uw registratie, zult u het volledige programma ontvangen alsook een link om aan deze conferentie deel te nemen en nuttige 
informatie over het virtuele platform dat zal worden gebruikt.  
 
 

INSCHRIJVINGEN 

 
U kunt zich vanaf nu inschrijven via deze link of onderstaande QR-code. 
 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=izM6S0-WTkOoJmlr9Ptp5YwZ942G-dVJhHdbF-2PucBUOVNVNkZQOU1KSVBSTUtOV1IyTkhLSjFWVy4u
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