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gevende organen beschikken. Gelet op de 
complexe structuur van de federale staat en 
de verdeling van de bevoegdheden tussen de 
verschillende overheidsniveaus, wordt het 
klimaatbeleid gedecentraliseerd gevoerd. 
Verschillende samenwerkingsorganen ver-
zekeren de coördinatie en integratie van 
het beleid van de verschillende autoriteiten, 
evenals de samenhang van het nationale kli-
maatbeleid. De samenwerkingsstructuren op 
het vlak van het klimaatbeleid werden de 
jongste jaren versterkt, meer bepaald door 
de ondertekening van een samenwerkingsak-
koord voor de toepassing van het Nationaal 
Klimaatplan, en door de installatie van een 
Nationale Klimaatcommissie belast met de 
uitvoering van dit akkoord.

Economie
België heeft een zeer open economie, in 

het centrum van een intense economische 
activiteitenzone. In 2008 vertegenwoordigde 
de export van goederen en diensten 92,1% 
van het BBP en de import bijna 92,6%. De 
Belgische economie wordt momenteel ge-
domineerd door de dienstensector. Het BBP 
bij courante prijzen in 2008 bedroeg 344,206 
miljard EUR, of nog een BBP per inwoner 
dat 28,4% boven het Europese gemiddelde 
(27 landen) ligt (22,5% boven EU 25). Sinds 
2002 ligt de economische groei in België 
hoger dan het gemiddelde voor de eurozone, 

Geografie & klimaat

Het grondgebied van België is vrij klein, 
het reliëf is gematigd en het land wordt door-
kruist door een groot netwerk van waterwe-
gen en door een heel dicht net van verbin-
dingswegen (wegen en spoorwegen). België 
grenst aan de Noordzee. Het grondgebied is 
dicht bebouwd en de bevolkingsdichtheid is 
zeer hoog. Deze bevolkingsdichtheid stijgt 
nog lichtjes, voornamelijk ingevolge de mi-
gratiestroom. België heeft een gematigd zee-
klimaat, gekenmerkt door kleine tempera-
tuurverschillen, wind die overwegend uit het 
westen waait, een hoge bewolkingsgraad en 
veel regen. De evolutie van de temperaturen 
in de afgelopen eeuw vertoont een opwaartse 
trend, een fenomeen dat we vooral de jongste 
jaren vaststellen. De Belgische fauna en flora 
stemmen overeen met deze van het gematigd 
Europa. Momenteel is nog slechts 20% van 
de grond bebost (loof- en naaldbossen). In 
vergelijking met 1990 is deze oppervlakte 
lichtjes afgenomen. Dit geldt trouwens ook 
voor de landbouwgrond, die ondanks alles 
nog altijd het grootste deel van het grondge-
bied inneemt. 

Instellingen

België is een federale staat en bestaat 
uit drie taalgemeenschappen en drie gewes-
ten, die allemaal over uitvoerende en wet-

Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en de 
verwijdering van broeikasgassen

Samenvatt ing1. 
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Afval
Tussen 2004 en 2006 is de afvalproductie 

met 6% toegenomen. Op het vlak van de re-
cyclage van de verpakkingen kon een opmer-
kelijke vooruitgang worden waargenomen. 
In 2008 was het percentage van de recyclage 
en het hergebruik van de verpakkingen gelijk 
aan 96,6%, waardoor België in dit domein 
een echte pionier is.

Huisvesting
Het Belgische vastgoedpark wordt ge-

kenmerkt door een belangrijk segment oude 
panden. De aanwezigheid van centrale ver-
warming in de Belgische woningen bedraagt 
80,3% (2007). Als belangrijkste verwar-
mingsbron werd stookolie intussen ver voor-
bijgestoken door aardgas (54,1% vs. 34,5%). 
Steenkool is er ook sterk op achteruitgegaan 
(1,3% in 2007). De hoeveelheid elektrische 
toestellen wordt nog onderzocht.

Landbouw
De Belgische landbouw is gespecia-

liseerd in de groenteteelt en de tuinbouw, 
graangewassen, aardappelen, suikerbieten, 
veeteelt en melkproductie. De visvangst ver-
tegenwoordigt een economische activiteit 
met een vrij gering belang. Hoewel de geëx-
ploiteerde landbouwoppervlakte betrekkelijk 
stabiel is gebleven, is het aantal landbouwbe-
drijven, net als de in deze sector actieve be-
volking, de jongste jaren sterk blijven dalen, 
een voortzetting van de trend die sedert de 
Tweede Wereldoorlog wordt waargenomen. 
Momenteel vertegenwoordigt de bevolking 
die in de landbouw en de visvangst actief is, 
nauwelijks 1% van de bevolking. Ondanks 
deze terugval blijven de landbouw en de vis-
vangst belangrijke economische sectoren.

energie-efficiëntie heeft voorlopig nog geen 
impact op de emissies in de sector. De weg 
is veruit de belangrijkste transportmodus in 
België, zowel voor personen (75,2% met 
personenwagens in 2007, tegenover 4,8% 
met het openbaar vervoer), als voor goederen 
(76%).

Industrie
In België is het profiel van de industrie 

sedert 1960 grondig gewijzigd, waarbij het 
belang ervan binnen de economische activi-
teit sterk is verminderd. De metaalverwer-
kende sector, hoofdzakelijk bestaande uit 
grote ondernemingen die in het hartje van de 
vroegere industriebekkens van Wallonië zijn 
gevestigd, werd in aanzienlijke mate geher-
structureerd sedert het begin van de crisis in 
de sector in de jaren zeventig. In de textiel-
sector, die gedurende dezelfde periode ook 
grote moeilijkheden heeft gekend, hebben 
we het fenomeen van de hergroepering van 
de activiteit beleefd. De voedingsmiddelen-
industrie is daarentegen de derde grootste 
industriële sector in België geworden. De 
chemische industrie vertegenwoordigt meer 
dan één vijfde van de omzet van de Belgi-
sche industriële sector. In dit domein is Bel-
gië de tiende grootste mogendheid wereld-
wijd. De auto-industrie in België is beperkt 
tot de assemblage. Dit gebeurt grotendeels in 
grote montageafdelingen die in handen zijn 
van multinationals. De spoorwegbouw en 
de hoogtechnologische luchtvaartsector zijn 
twee andere sectoren die goed in het land zijn 
ingeplant.

windenergie en de hernieuwbare energie. Het 
aandeel van de vloeibare brandstoffen in de 
productie van elektriciteit daalt al verschil-
lende jaren (van 52,7% in 1971 tot 0,9% in 
2007). 

Het elektriciteitsverbruik is ongeveer 
evenredig verdeeld tussen de industriesector 
(48,4%) en de residentiële en tertiaire sector 
(49,6%). In België is het aandeel van de her-
nieuwbare energie in de primaire energiepro-
ductie laag (5% in 2007). Dit is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan het relatief zwak poten-
tieel van dit type energie in België (klein-
schaligheid van het grondgebied, geringe 
beschikbaarheid van hydraulische en geo-
thermische hulpbronnen en zonne-energie). 
Op termijn zou de hernieuwbare energie, die 
zich momenteel intens ontwikkelt, een essen-
tieel deel van de primaire energieproductie 
moeten vertegenwoordigen. Vooral m.b.t. 
windenergie worden heel wat projecten ge-
implementeerd. In 2007 tekende hernieuw-
bare energie voor 5,4% van de primaire elek-
triciteitsproductie.

Transport
De transportsector blijft groeien omdat 

België een belangrijke transitzone is en de 
economische activiteit van het land vooral op 
de export is gericht. Deze groei heeft in het 
bijzonder betrekking op het wegtransport en 
het luchttransport. Het wagenpark van de par-
ticuliere voertuigen is  spectaculair gegroeid 
(autodichtheid: 1 wagen per 2 inwoners). 
Deze groei is zelfs nog aanzienlijker bij het 
goederentransport. De verwachting is dat de 
vraag naar fossiele energie in deze sector zal 
blijven groeien. De ontwikkeling van nieuwe 
technologieën voor de verbetering van de 

hoewel die tussen 2005 en 2007 ongeveer ge-
lijk liep. 2008 was het jaar waarin de wereld-
wijde economische crisis begon, waarvan de 
gevolgen, en dan vooral inzake werkgelegen-
heid, zouden kunnen duren tot in 2011-2012.

Energie

In België is de primaire energie-intensi-
teit sedert 1998 globaal gedaald. Deze evo-
lutie bewees meteen de loskoppeling van de 
economische groei van het primaire energie-
verbruik. De gebouwen zijn de belangrijkste 
eindverbruiker van primaire energie (31%), 
gevolgd door de industrie (30%) en het trans-
port (23%). Globaal is het eindverbruik van 
energie tussen 2000 en 2007 jaarlijks met 
0,9% gedaald. 

Het eindverbruik van ijzer en staal ver-
toont sinds 1979 een dalende trend. Olie 
blijft de belangrijkste energiebron (49% in 
2003), gevolgd door gas (26%), elektriciteit 
(17%), vaste brandstoffen (4,7%), hernieuw-
bare brandstof (2%) en warmte (1,0%). Olie 
voorziet voornamelijk in de behoeften van 
de transportsector, de residentiële sector en 
de sector van het niet-energiegebruik (feed-
stocks). Elektriciteit en aardgas spelen op 
hun beurt een belangrijke rol in de industrie 
en de residentiële sector, terwijl het gebruik 
van vaste brandstoffen hoofdzakelijk met de 
ijzer- en staalindustrie verbonden blijft. 

De productie van elektriciteit, die in de 
periode 2000-2007 jaarlijks gemiddeld met 
0,8% is gestegen, wordt voor 54% verze-
kerd door de kerncentrales en voor 39% 
door de klassieke warmtecentrales. Voor de 
resterende 7% van de productie tekenden de 
pompcentrales, de hydraulische energie, de 
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Informatie uit de 
broeikasgasinventarissen

In België is de uitstoot van broeikasgas-
sen in 2007 met 9,9% verminderd ten opzich-
te van het referentiejaar. Deze gunstige evo-
lutie verbergt echter tegengestelde tendensen 
tussen de verschillende sectoren.

Enerzijds nemen de emissies die door de 
transportsector worden veroorzaakt, sinds 
1990 gestaag toe door het groeiende aantal 
wagens en het toenemend verkeer. 

De uitstoot van de residentiële en tertiaire 
sectoren zijn in 2006 en 2007 gedaald ten op-
zichte van de jaren ervoor, hoewel verschil-
lende indicatoren stijgen, zoals het groeiende 
aantal woningen of de toename van het aantal 
werknemers in de tertiaire en de institutionele 
sector. Dit is te wijten aan twee uitzonderlijk 
zachte winters, die een belangrijke impact 
hebben op de globale uitstoottendens van 
België. Al bij al blijft de nettotendens van de 
emissies door de tertiaire sector sinds 1990 
toenemen.

Anderzijds wordt in de sectoren van de 
elektriciteitsopwekking en van de industrie 
een overgang van vaste (steenkool) naar 
gasvormige brandstoffen (aardgas) waar-
genomen. Samen met de ontwikkeling van 
biomassabrandstoffen in sommige sectoren, 
leidde deze evolutie tot een daling van de 
CO2-emissiefactor voor een welbepaald ni-
veau van energieverbruik. Aan een ratione-
ler energiegebruik wordt eveneens gewerkt, 
maar dit gaat dan weer vaak gepaard met een 
groter elektriciteitsverbruik, zodat de impact 

op de eigenlijke emissies over het algemeen 
moeilijker kan worden gekwantificeerd. Ten 
slotte heeft ook de sluiting van bepaalde 
staalbedrijven tijdens de voorbije jaren ook 
bijgedragen tot de uitstootvermindering. 

In de landbouwsector nemen de CH4- en 
N2O-emissies af, wat een weerspiegeling is 
van de vermindering van de veestapel en be-
paalde veranderingen in de landbouwpraktij-
ken. In de centra voor technische ingraving, 
maakte de recuperatie en de benutting van 
het biogas een nettoafname van CH4-emis-
sies mogelijk.

Beleid en maatregelen

In het federale systeem van België zijn 
het beleid en de maatregelen, bedoeld om 
de uitstoot van broeikasgassen te beperken, 
verspreid over verschillende verantwoorde-
lijkheidsniveaus, rekening houdend met de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de 
Federale Staat en de gewesten. Ieder over-
heidsniveau bepaalt immers zijn eigen pri-
oriteiten voor het milieu- en klimaatbeleid. 
Er werden coördinatieorganen opgericht om 
het beleid van de federale regering en dat van 
de drie gewesten op elkaar af te stemmen en 
een synergie tussen hun beleid te creëren. 
De Nationale Klimaatcommissie is alvast de 
belangrijkste. De algemene context voor de 
uitwerking van beleidslijnen en maatregelen 
m.b.t. de klimaatverandering wordt dus in 
een reeks begeleidende plannen gegoten, op-
gesteld door de Federale en de gewestelijke 
autoriteiten, waarin de beleidsdoelstellingen 
en strategieën zijn opgenomen.

Gelet op het samenwerkingsakkoord 
over de nationale lastenverdeling van 8 
maart 2004, kreeg elke federale entiteit een 
doelstelling opgelegd tot beperking van 
de emissies ten opzichte van 1990: -5,2% 
voor het Vlaamse Gewest, -7,5% voor het 
Waalse Gewest en +3,475% voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Overeenkomstig 
de Europese lastenverdeling die België een 
doelstelling van -7,5% heeft opgelegd, valt 
het saldo, zijnde 2,442 miljoen ton CO2-eq./
jaar voor de periode 2008-2012, ten laste van 
de federale staat.

Op gewestelijk niveau werden verschil-
lende klimaatplannen ingevoerd: het klimaat-
beleidsplan 2006-2012 voor het Vlaamse 
Gewest, het Plan Air-Climat voor het Waalse 
Gewest en het Lucht-Klimaatplan 2002-2010 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Bepaalde van deze plannen werden reeds 
onderworpen aan een evaluatie en er werden 
reeds structuren uitgewerkt om de volgende 
plannen voor te bereiden.

Onder de hoede van de Nationale Kli-
maatcommissie werd een Nationaal Klimaat-
plan opgesteld, gebaseerd op de verschil-
lende gewestelijke plannen en de federale 
maatregelen, onder de titel Nationaal Kli-
maatplan van België 2009-2012 – Inventaris 
van de maatregelen en stand van zaken op 
31/12/2008. Dit plan berust op zes sectoraal 
strategische pijlers (Optimalisering van de 
energieproductie; rationeel energiegebruik 
in de gebouwen; aanpak van de industriële 
processen; ontwikkeling van duurzame trans-
portwijzen; bevordering van het duurzame 
beheer van de ecosystemen in de land- en 
bosbouw; versterking van de inspanningen 
inzake afvalbeheer) en vijf meer transversale 

strategische ondersteunende pijlers (meer 
inspanningen in het onderzoek naar klimaat-
verandering; sensibilisatie van alle Belgische 
actoren in de strijd tegen de klimaatverande-
ring; grotere betrokkenheid van de overheden 
in de beperking van de broeikasgasemissies; 
de invoering van flexibiliteitsmechanismen; 
de opname van de klimaatdimensie in het 
ontwikkelingsbeleid). Aan elke pijler zijn 
een reeks beleidslijnen en concrete maatrege-
len verbonden. In het kader van dit hoofdstuk  
van deze Nationale Mededeling werden deze 
pijlers enigszins gewijzigd. 

Energie
Groenestroomcertificaten: dit systeem 

verzekert dat een alsmaar groter aandeel van 
de elektriciteit door hernieuwbare energie-
bronnen wordt geproduceerd. Dit systeem 
gaat hand in hand met een gewaarborgd prij-
zenbeleid, en de toegang van producenten 
en consumenten van ‘groene’ elektriciteit tot 
het geliberaliseerde segment van de elektrici-
teitsmarkt. Investeringssteun: investeringen 
om de energie-efficiëntie te verbeteren, het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
of cogeneratie te vergroten en het rationeel 
energiegebruik te bevorderen, worden aange-
moedigd via belastingvermindering of sub-
sidies voor bedrijven en/of personen. Deze 
maatregelen worden aangevuld met een reeks 
regelingen betreffende met name de vrijwilli-
ge overeenkomsten, de energieprijzen, ener-
gieaudits, isolatienormen voor gebouwen, de 
bevordering van hernieuwbare energiebron-
nen en nieuwe infrastructuren (met name 
voor de productie van windenergie).
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hoefte voor de periode 2008-2012 bedraagt 
momenteel 8,9 Mton CO2-eq. De Vlaamse 
Regering investeerde tot midden 2008 reeds 
55,4 miljoen euro of 57% van de totale be-
hoefte aan emissiekredieten in de periode 
2008-2012, uitgaande van de huidige prog-
noses en een gemiddelde aankoopprijs van 
10 euro per ton. 

In het Waalse Gewest werd een doelstel-
ling van 575.000 ton CO2 bepaald in het Waals 
Luchtplan voor de periode 2008-2012. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest be-
sliste om 9,5 miljoen dollar te investeren in 
de periode 2005-2014 in het CDCF van de 
Wereldbank. Deze investering zou het gewest 
ongeveer 97,5 kt CO2-equivalenten in CER’s 
(gecertificeerde emissiereducties) voor de 
eerste verbintenisperiode moeten opbrengen.

Flexibiliteitsmechanismen
België zal gebruik maken van de Kyoto-

mechanismen om zijn verplichting tot emis-
siereductie na te komen. Daarom werd de 
Nationale Klimaatcommissie aangewezen 
als de Belgische “DNA” (Designated Natio-
nal Authority of Aangewezen Nationale In-
stantie) en Focal Point (Aanspreekpunt).

Het doel van de Federale Regering is om 
in de periode 2008-2012 emissierechten te 
kopen ten belope van 12,2 miljoen ton CO2-
equivalent. De financiering hiervan zal wor-
den verzekerd door het “Kyotofonds”, dat 
kan rekenen op ongeveer 25 miljoen EUR 
per jaar. 

In het Voortgangsrapport 2008 van het 
Vlaams Klimaatbeleidplan 2006-2012 werd 
een herinschatting gemaakt van de Vlaamse 
emissiekredietbehoefte. De geschatte be-

Beter openbaar vervoer: verbeteringen in – 
de infrastructuur, enz.; 
Bevordering van alternatieve transport-– 
middelen: een reeks maatregelen om de 
mensen aan te sporen bij hun dagelijkse 
verplaatsingen gebruik te maken van het 
openbaar vervoer, te fietsen, bedrijfsver-
voersplannen, enz.; 
Vermindering van de vervuiling door – 
voertuigen, belastingen gekoppeld aan de 
prestaties van de voertuigen op het vlak 
van vervuiling, en ecologisch rijgedag 
(ecodriving).

Landbouw en bosbouw
De acties in de landbouwsector concen-

treren zich hoofdzakelijk op het beperken 
van de energiefactoren (verbruik door ser-
res), de productiefactoren (nieuwe normen 
voor de toepassing van dierlijke mest op het 
land, de afbouw van de veestapel) en op het 
verbeteren van de landbouwpraktijken (be-
handeling, opslag en verspreiding van mest, 
recuperatie van afval, bestrijding van bode-
maantasting, enz.). De herbebossing en het 
bosbehoud worden door specifieke wetten 
aangemoedigd.

Afval
Het beleid om het afvalvolume te beper-

ken en de verwerking ervan te optimaliseren, 
is gebaseerd op milieubelastingen (waarbij 
herbruikbare verpakkingen de voorkeur heb-
ben), een strengere regelgeving (verbod op 
het storten van afval, verplichte verwerking 
van gassen die op stortplaatsen vrijkomen, 
normen voor verbrandingsinstallaties) en de 
ontwikkeling van specifieke kanalen voor de 
verwerking en recuperatie van afvalmateri-
aal.

Gebouwen
De maatregelen ten gunste van het rati-

oneel energiegebruik (REG) en het inzetten 
van hernieuwbare energiebronnen worden 
voornamelijk via financiële stimuli gereali-
seerd. Het gaat in hoofdzaak om fiscale maat-
regelen of premies, waarvan de bedragen elk 
jaar worden geactualiseerd, maar ook om het 
systeem van de derdepartijfinanciering voor 
de realisatie van projecten van grote omvang, 
waarbij de terugbetaling verloopt via -de ge-
realiseerde winst op de energiefactuur. De 
genomen maatregelen  passen in de omzet-
ting van de Europese richtlijn 2002/91/EG op 
de energieprestatie van de gebouwen.

Industrie
De maatregelen bedoeld om de industriële 

niet-energiegerelateerde emissies van broei-
kasgassen te verminderen, zijn opgenomen 
in de milieuvergunningsreglementeringen 
(beperking van het gebruik van gefluoreerde 
gassen, introductie van de best beschikbare 
technologieën, enz.) en in de vrijwillige over-
eenkomsten die tussen de gewestelijke over-
heden en de industriële federaties (ijzer, staal, 
chemie, papier) zijn afgesloten. Een ‘Toewij-
zingsplan voor emissierechten 2008-2012’ 
voor de energie-intensieve bedrijven regelt 
ook een markt in CO2-emissiereducties.

Transport
In de transportsector zijn de acties die 

door de federale en gewestelijke overheden 
worden ondernomen, in hoofdzaak gericht op 
de controle van de groei van het autoverkeer 
en de stimulering van een ‘modale verschui-
ving’ (naar de spoor- en waterwegen toe):

Prognoses en totale impact van het beleid 
en de maatregelen

Het scenario ‘met maatregelen’ geeft aan 
hoe de broeikasgasemissies in België ver-
moedelijk zullen evolueren bij uitvoering van 
de huidige beleidslijnen en maatregelen. Dit 
scenario omvat alle beleidslijnen en maatre-
gelen die eind 2008 aanvaard waren en be-
schreven staan in het Nationaal Klimaatplan 
van België voor de periode 2009 – 2012. Bij 
uitvoering van dit beleid wordt verwacht dat 
de emissies van broeikasgassen in België 
(LUCF niet inbegrepen) zullen stijgen van 

145,7 Mton CO2-eq in het referentiejaar tot 
150,8 Mton CO2-eq in 2020 (+3%). De aan-
zienlijke stijging na 2010 is voor het grootste 
deel te wijten aan de verwachte grotere vraag 
naar elektriciteit in combinatie met de nucle-
aire uitfasering en de verhoogde productie 
in de industriële sectoren die procesemissies 
produceren.

Er bestaan onzekerheden betreffende de 
evolutie van exogene variabelen zoals eco-
nomische groei, klimaatomstandigheden en 
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gingproblemen voor het oppervlaktewater 
met zich meebrengen. Momenteel lopen er 
onderzoeks- en monitoringprojecten van de 
watermassa om toekomstige gevolgen beter 
in te schatten.

De menselijke gezondheid
Hittegolven, ozonproblemen en de op-

komst van nieuwe ziekten zullen in de toe-
komst vaker voorkomen. Er worden nu stu-
dies en plannen op politiek niveau gemaakt.

Samenvatting en inschatting van de 
kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid is functie van de kli-
maatveranderingen, de gevoeligheidsgraad 
voor deze veranderingen en het aanpassings-
vermogen van het systeem. Omdat de kwets-
baarheid van talrijke factoren afhangt, is ze 
ook vrij moeilijk in te schatten. 

Stilaan beschikken we wel over interes-
sante gegevens over de toekomstige evolutie 
van het klimaat in het kader van emissie-
scenario’s en socio-economische voorspel-
lingen. Uit de momenteel beschikbare gege-
vens blijkt dat de ecosystemen en de bossen 
kwetsbaar zullen zijn, zelfs indien de tempe-
ratuur met minder dan 3°C (2°C wereldwijd) 
zou stijgen ten opzichte van de gemiddelde 
regionale temperaturen (in de zomer, vanaf 
het einde van de 20e eeuw tot het begin van 
de 21e eeuw). In een dergelijk scenario zou-
den ook de kuststreek, de waterbevoorrading, 
de overstromingsrisico’s en de menselijke 
gezondheid een reden tot bezorgdheid kun-
nen vormen, maar hierover heerst nog veel 
onzekerheid. Wanneer de temperatuur met 
3°C of meer stijgt, zullen de ecosystemen 
en de bossen waarschijnlijk ernstig bedreigd 

Ecosystemen en biologische 
diversiteit

Er worden op dit moment in bepaalde 
ecosystemen al wijzigingen vastgesteld, bij 
soorten die zich trachten aan te passen en/
of te migreren naar het noorden of naar ho-
gergelegen gebieden. Door de klimaatop-
warming hebben bepaalde, per ongeluk inge-
voerde exotische soorten zich in onze regio’s 
kunnen vestigen, terwijl verschuivingen in 
de fenologie bepaalde inheemse soorten be-
dreigen, wat dan weer een secundaire impact 
meebrengt.

Land- en bosbouw
Zolang de stijging van de lokale tempera-

turen minder dan drie graden bedraagt, lijken 
de gevolgen van de klimaatverandering voor 
de landbouw in België beperkt. Bovendien 
blijft de dynamiek van de gewassen gelukkig 
hoger dan die van de klimaatveranderingen. 
Wat niet het geval is voor de bosbouw. De 
noodzakelijke aanpassingsmaatregelen hier-
voor moeten goed overwogen en zonder dra-
len uitgevoerd worden.

Overstromingsrisico’s en 
watervoorraden

Samen met de land- en bosbouw heeft 
dit domein de grootste vooruitgang geboekt. 
Sinds enkele jaren werd er dankzij onder-
zoeksprojecten veel kennis opgedaan en zijn 
er reeds evaluatie- en beheerplannen inge-
voerd.

De seizoensgebonden schommelingen 
van de grondwaterspiegel zouden zich over 
één jaar min of meer moeten opheffen. Toch 
kunnen deze schommelingen verontreini-

import van elektriciteit, en hun niveau be-
invloedt de resulterende broeikasgasemis-
sies, met name in de sectoren die onder het 
Europees emissiehandelsysteem (EU ETS) 
vallen.

De bijkomende maatregelen die in dit 
rapport worden voorgesteld, maken in 2020 
een verdere reductie van de emissies met 11,3 
Mton mogelijk, waardoor de totale broeikas-
gasuitstoot in het ‘met maatregelen’ scenario 
terugloopt tot 139,5 Mton CO2-eq.

Met de goedkeuring van het nationaal 
toewijzingsplan voor de periode 2008-2012 
onder het Europees emissiehandelsysteem, 
is de Belgische Kyoto-doelstelling vertaald 
in een doelstelling voor de sectoren die niet 
onder dit syteem vallen. Deze doelstelling 
vertegenwoordigt 76,3 Mton CO2-eq. Het 
gemiddelde niet-ETS-emissieniveau in de 
Kyoto-periode wordt geschat op 79,9 Mton 
CO2-eq of 3,6 Mton CO2-eq boven de jaar-
lijkse doelstelling. België zal de Kyoto-me-
chanismen inzetten om deze resterende emis-
sies af te dekken.

Inschatting van de kwetsbaarheid, gevolgen van de 
klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen

Sinds de 4e Nationale Mededeling zijn 
er evoluties op het gebied van aanpassing 
(adaptatie). Ten eerste op politiek vlak, heeft 
de Europese Commissie in 2007 een groen-
boek over de aanpassing aan de klimaat-
verandering in Europa aangenomen. Na dit 
groenboek, dat aanleiding gaf tot een ruime 
openbare en interinstitutionele raadpleging, 
publiceerde de Commissie het witboek over 
de aanpassing dat tot doel heeft om de politie-
ke instrumenten op het communautaire vlak 
te inventariseren en een werkprogramma op 
korte en middellange termijn op te stellen. In 
België werden er structuren gecreëerd om de 
aanpassing in te voeren.

Prognoses op het vlak van de 
klimaatverandering

Er zijn signalen die aangeven dat de kli-
maatverandering in België al is ingezet: zeer 
hoge jaarlijkse temperatuurgemiddelden 
tijdens de laatste twee decennia, een ver-
hoging met ongeveer 7% van de jaarlijkse 
totale neerslag sinds 1833, vroegtijdige mi-
gratie van bepaalde vogels, … De prognoses 
voor België voorspellen een verhoging van 
de wintertemperatuur van 1,7°C tot 4,9°C 
en van de zomertemperatuur van 2,4°C tot 
6,6°C aan het einde van de 21e eeuw, een ge-
matigde toename van de winterneerslag (van 
5 tot 20%) en een vermindering van de zo-
merneerslag. De frequentie van extreme ge-
beurtenissen zou toenemen en meer een meer 
wordt een versnelde stijging van het zeepeil 
verwacht.
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Gewest zijn belast met economisch gericht 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
terwijl de Vlaamse, Franstalige en Duitsta-
lige gemeenschappen zich bezig houden met 
fundamenteel onderzoek en onderzoek uitge-
voerd in instellingen voor hoger onderwijs. 
De federale overheid is ten slotte belast met 
onderzoek in specifieke gebieden. Zowel de 
gemeenschappen als de federale staat zijn 
bevoegd voor een aantal wetenschappelijke 
instellingen.

Onderzoeksinfrastructuren, onderzoeks-
verspreidingsstructuren en samenwerkingen 
op verschillende niveaus worden autonoom 
of in onderlinge samenwerking beheerd door 
de verschillende gefederaliseerde en federale 
instellingen. Het Belgische wetenschaps- en/
of innovatiesysteem is bijgevolg eerder een 
mengeling van drie grote systemen die tot op 
zekere hoogte met elkaar samenwerken op 
een aantal vlakken, maar toch onafhankelijk 
functioneren binnen een Belgische context.

De internationale samenwerking voor 
alle gefederaliseerde en federale instellingen 
houdt een deelname in aan een aantal Euro-
pese en internationale organen, onderzoeks-
infrastructuren en programma’s.

Het Federaal Wetenschapsbeleid financiert 
verschillende programma’s die voornamelijk 
betrekking hebben op ruimtewetenschap, we-
tenschap op Antarctica en wetenschap in een 
duurzame ontwikkelingscontext, waaronder 
klimaatonderzoek en aard observatie. Het Fe-
deraal Wetenschapsbeleid financiert eveneens 
onderzoeksinfrastructuren en onderzoeksma-
nagement- en ondersteuningstools zoals the-
matische platformen, klimaatwebsites, enz. 
ook klimaatonderzoek en de observatie van 

We ramen de bijdragen aan klimaatgere-
lateerde programma’s en projecten in deze 
sectoren voor de periode 2005-2008 globaal 
op ongeveer 20% of meer dan 259 miljoen 
EUR. Het grootste gedeelte van deze bijdra-
gen aan adaptatie en mitigatie gebeurt via 
rechtstreekse bilaterale samenwerking met 
de Belgische partnerlanden (115 miljoen 
EUR in de onderzochte periode). Vervolgens 
is ook de multilaterale samenwerking een be-
langrijk kanaal (bijna 99 miljoen EUR). Ten 
slotte ramen we de klimaatgerelateerde bij-
drage via samenwerking met indirecte acto-
ren (NGOS, universiteiten, wetenschappelij-
ke instellingen e.a.) op ongeveer 45 miljoen 
EUR voor de periode 2005-2008.

De meeste veldactiviteiten op het vlak van 
capaciteitsopbouw en technologieoverdracht 
worden geleid door multilaterale en indirecte 
actoren (NGO’s, universiteiten en andere we-
tenschappelijke instellingen). Hierbij is de steun 
aan het Internationaal Land bouw onderzoek via 
de CGIAR (Consultative Group on Internatio-
nal Agricultural Research) vermeldenswaar-
dig. België geeft jaarlijks meer dan 6 miljoen 
EUR aan de centra van de CGIAR.

Onderzoek en 
systematische observatie

In België zijn de bevoegdheden in ver-
band met wetenschap, technologie en inno-
vatie (WTI) verdeeld onder alle gefederali-
seerde en federale instanties van België; het 
Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk 

In de beleidsnota van november 2008 
van de Minister van Ontwikkelingssamen-
werking werd bevestigd dat België zich vol-
uit zal scharen achter de doelstellingen van 
de internationale gemeenschap om de Mil-
lenniumdoelstellingen te realiseren met een 
inhaalbeweging voor Afrika en speciale aan-
dacht voor de kwetsbare staten. Hierbij is de 
strijd tegen klimaatverandering met een fo-
cus op de aanpassing aan klimaatverandering 
van de minst ontwikkelde landen (LDC’s) 
één van de prioriteiten.  

In een moeilijke economische context 
heeft de regering bij de opmaak van de be-
groting 2009 beslist bij haar engagement te 
blijven om in 2010 0,7% van het bruto nati-
onaal inkomen aan ontwikkelingssamenwer-
king te besteden. De regering zal daartoe, in 
lijn met het afgesproken groeipad, in 2009 al 
0,6% realiseren.

Voor de vijfde mededeling aan UNFCCC 
komen de gegevens voor de berekening van 
de uitgaven inzake klimaatverandering uit de 
gegevensbank over officiële ontwikkelings-
hulp van DGOS.  Er werd een sectorale ana-
lyse doorgevoerd, waarbij volgende sectoren 
in hun totaliteit werden behandeld: milieube-
scherming, watervoorziening en –sanering, 
landbouw en veeteelt, bosbouw, energie en 
visvangst/aquacultuur.  Andere sectoren wer-
den gedeeltelijk  opgenomen: humanitaire 
hulp (subsectoren: coördinatie, preventie en 
heropbouw), industrie (subsectoren: admini-
stratie, onderzoek, landbouwindustrie, hout-
industrie) en multisectoraal (subsectoren: 
algemeen, alternatieve ontwikkeling, onder-
zoek, stedelijke ontwikkeling, opleiding en 
rurale ontwikkeling).  

worden. De droogten en hittegolven kunnen 
voor grote problemen zorgen voor de ge-
zondheid en de beschikbaarheid van water 
en zouden schade kunnen toebrengen aan de 
landbouw en de bodem. Omdat de stijging 
van het zeeniveau een vrij langzaam proces 
is, zou de kwetsbaarheid van de kuststreek in 
de loop van de 21e eeuw beperkt blijven. Een 
snelle en substantiële daling van de emissies 
is echter noodzakelijk om te vermijden dat 
het zeeniveau de volgende eeuwen met mee-
dere meters zou stijgen.

Financiële hulpbronnen 
en technologieoverdracht

De wet van 25 mei 1999 betreffende de 
Belgische Internationale Samenwerking is de 
referentie voor het Belgische beleid op het 
vlak van de ontwikkelingssamenwerking. De 
belangrijkste doelstelling is een duurzame 
menselijke ontwikkeling.

De rechtstreekse bilaterale officiële ont-
wikkelingshulp is gericht op 18 landen, 
waarvan 13 in Afrika gelegen zijn. Er wordt 
voorrang gegeven aan vijf sectoren: i) ba-
sisgezondheidszorg; ii) onderwijs en oplei-
ding; iii) landbouw en voedselveiligheid; iv) 
basisinfrastructuur; en v) conflictpreventie 
en maatschappijopbouw. Bovenop deze pri-
oriteiten prijken vier sectoroverschrijdende 
thema’s die betrekking hebben op gender, het 
milieu, kinderrechten en de welzijnsecono-
mie. 
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In het hoger onderwijs neemt de belang-
stelling voor de klimaatverandering ook toe: 
er werden cursussen over het onderwerp uit-
gewerkt en er worden specifieke afdelingen 
over milieuproblemen, klimaatverandering, 
glaciologie, klimatologische architectuur, … 
ingericht.

De talrijke sensibilisatie- of informatie-
campagnes, animaties, tentoonstellingen, 
publicaties, opleidingen en wedstrijden ge-
organiseerd door of voor de overheden gaan 
vooral over rationeel energiegebruik, meer 
bepaald in de dagelijkse handelingen en op 
het vlak van gebouwen (bouw, isolatie, ver-
warming, zonne- en fotovoltaïsche pane-
len...), over verplaatsingen en mobiliteit. 

Naast deze grootschalige initiatieven 
worden er nog meer specifieke sensibilisatie-
inspanningen geleverd of gemakkelijk toe-
pasbare praktische oplossingen aangeboden 
aan bepaalde doelgroepen, zoals de ener-
gieverantwoordelijken in de ondernemingen 
of in bepaalde beroepsgroepen (architecten, 
leerkrachten, verwarmingstechnici, mobili-
teitsmanagers, enz.).

Dit hoofdstuk vermeldt verschillende in-
ternetsites die ter beschikking staan van het 
publiek.

Ook de sensibilisatie- of opleidingspro-
jecten in verband met het klimaat in samen-
werking met de ontwikkelingslanden worden 
er vermeld. 

De Belgische bevolking hecht veel belang 
aan de problematiek van de klimaatverande-
ring. Het thema komt dan ook steeds meer 
aan bod in de publieke debatten.

Volgens een peiling uitgevoerd door de 
Europese Commissie begin 2009, wordt 
de klimaatopwarming in België als tweede 
grootste probleem van onze wereld genoemd, 
na de armoede en de honger, en staat het hier-
mee op hetzelfde niveau als de economische 
crisis.

Meer dan zes op de tien Belgen (64%) 
beweren dat ze persoonlijke maatregelen 
hebben getroffen om de klimaatverandering 
tegen te gaan, terwijl iets meer dan een derde 
(35%) zegt dat niet te hebben gedaan.

Het ontbreekt het Belgische publiek ech-
ter nog aan informatie om het fenomeen en 
de oorzaken van de opwarming goed te be-
grijpen. 

Er worden talrijke sensibilisatiecampag-
nes voor het milieu in het algemeen en de 
klimaatopwarming in het bijzonder onder-
nomen op de verschillende politieke niveaus 
in het land (federaal, gewesten en gemeen-
schappen). 

Kinderen en jongeren vormen een pri-
oritair publiek. Het milieuonderricht heeft 
vaste voet gekregen in het Belgische onder-
wijssysteem en gaat verder gepaard met een 
hele reeks sensibilisatieinitiatieven buiten de 
schoolomgeving. De activiteiten in verband 
met het onderricht inzake duurzame ontwik-
keling, zowel binnen als buiten de school, 
worden dankzij overheidsmiddelen door een 
toenemend aantal actoren uitgevoerd.

werking, beheerd door het Instituut voor de 
bevordering van Wetenschappelijk Onder-
zoek en Innovatie van Brussel (IWOIB). De 
belangrijkste behandelde thema’s houden 
verband met het leefmilieu, en de projecten 
concentreren zich op de CO2-emissies aange-
zien ze betrekking hebben op het klimaatbe-
leid van het gewest.

In de Duitstalige Gemeenschap worden 
de fondsen voor wetenschappelijk onderzoek 
– waaronder klimaatonderzoek – voorname-

klimaatparameters worden in een aantal fe-
derale instellingen uitgevoerd.

Het Waals Gewest ontwikkelt projecten 
en beheert programma’s en fondsen ter on-
dersteuning van onderzoek en ontwikkeling 
(R&D) en technologische innovatie in be-
drijven, onderzoekscentra en universiteiten 
in het gewest. Verscheidene ministeries zijn 
verantwoordelijk voor WTI-activiteiten op 
hun eigen competentiegebieden: natuurlijke 
grondstoffen en milieu, sociale programma’s 
en gezondheid, stads- en plattelandsplanning, 
uitrusting en vervoer, duurzame energie en 
duurzaam bouwen, enz.

De Franstalige Gemeenschap financiert 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 
De geconcerteerde onderzoeksacties vormen 
een belangrijk instrument voor wetenschaps-
beleid in die context. 

Aan Vlaamse zijde werd een (nieuw) 
beleidsdomein gecreëerd, namelijk ‘Econo-
mie, Wetenschap en Innovatie’ (EWI) om 
het overheidsbeleid op het vlak van econo-
mische ondersteuning voor te bereiden, op te 
volgen en te evalueren en wetenschappelijk 
onderzoek en technologische innovatie te 
stimuleren. Het speelt een coördinerende rol 
in dit beleidsdomein. Verschillende Vlaamse 
onderzoekscentra voeren klimaatonderzoek 
uit met betrekking tot bosbouw, landbouw, 
visserij en technologisch onderzoek. De 
Vlaamse overheid financiert bovendien het 
FWO opdat het fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek – waaronder klimaatonder-
zoek - zou kunnen uitvoeren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt de administratie van het wetenschaps-
beleid, inclusief de internationale samen-

Educatie, opleiding en bewustmaking van het publiek

lijk gebruikt voor studiebeurzen voor docto-
raten en postdoctoraten.

Het ‘observatie’-gedeelte van dit hoofd-
stuk is een verkorte versie van het door 
UNFCCC vereiste ‘Global Climate Observa-
tion System (GCOS)’-rapport, dat bijkomen-
de informatie levert over nationale en we-
reldwijde observatieactiviteiten in verband 
met de aarde en de klimaatopwarming. Het 
rapporteert zowel over nationale en buiten-
landse observatieactiviteiten vanaf de grond 
als over lopende satellietobservaties.



Nationale 2. 
omstandigheden 
m.b.t. de 
emissies en de 
verwijdering van 
broeikasgassen

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:

Laurence de Clock

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering

België in ‘t kort [1]

Bevolking (op 1 januari 2008): 10.666.866 inwoners

Landoppervlakte: 30.528 km2

Federale hoofdstad: Brussel

Staatshoofd: Koning Albert II

Eerste Minister: Herman Van Rompuy

Landstalen: Nederlands, Frans, Duits      

Munt: De euro (EUR)

BBP 2008 (actuele prijzen): 343,941 miljard euro

Groeipercentage van het BBP (in kettingeuro’s, referentiejaar 
2006):

1,0% (2008)

Verdeling van de actieve bevolking per sector (2008):
 landbouw:
 industrie:
 bouw:
 diensten:

81.700
619.100
263.900
3.471.400

Bevolkingsdichtheid: 349 inwoners per km2 (2008)

Hoogste punt: Signal de Botrange (694 m)

Gemiddelde temperatuur (Ukkel, 2000-2008): 10,8º Celsius 

Neerslag (Ukkel, 2000-2008): 881 mm

Aantal uren zonneschijn (Ukkel, 2000-2008): 1544 uur
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De tweede pool van de staatshervorming 
vindt zijn grondslag in de geschiedenis en, 
meer in het bijzonder, in het streven van som-
migen naar meer economische zelfstandig-
heid. De gewesten zijn het resultaat van dit 
streven. De oprichting van de drie gewesten 
was daarvan het gevolg. De benaming van de 
drie gewestelijke instellingen heeft te maken 
met de naam die aan hun grondgebied is ge-
geven. Daarom spreken we van noord naar 
zuid over het Vlaamse Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest 
(figuur 2.1). Hun bevoegdheden werden in de 
loop van de verschillende fasen van de staats-
hervorming uitgebreid. Momenteel beschik-
ken de drie gewesten over een wetgevend 
en een uitvoerend orgaan: de Gewestraad 
en de Gewestregering. In Vlaanderen wer-
den de instellingen van de Gemeenschap en 
het Gewest gefusioneerd en hebben we dus 
slechts één Vlaamse Raad en één Vlaamse 
Regering.

Zo heeft de staatshervorming geleid tot 
een drieledig systeem. Het hoogste niveau 
wordt ingenomen door de Federale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten, die alle 
drie dezelfde rechten hebben. Ze komen dus 
op gelijke voet tussen, weliswaar in verschil-
lende domeinen.

Het niveau onmiddellijk eronder wordt 
ingenomen door de provincies (10 in totaal). 

Federale structuur van de staat2.1.1. 
België is een federale staat bestaande uit 

gemeenschappen en gewesten1. België werd 
onafhankelijk in 1830 en is geleidelijk ge-
evolueerd van een unitaire structuur naar een 
federale structuur. Vijf opeenvolgende staats-
hervormingen waren nodig (in 1970, 1980, 
1988-89, 1993 en 2001) om uiteindelijk de 
huidige structuur te bereiken [2].

De verdeling van de bevoegdheden via 
de opeenvolgende staatshervormingen heeft 
twee belangrijke polen gevolgd. De eerste 
heeft betrekking op de taal en, in ruimere zin, 
op de cultuur. Daaruit zijn de Gemeenschap-
pen ontstaan. Het concept ‘Gemeenschap’ 
verwijst naar de personen die tot die gemeen-
schap behoren en de banden die ze verenigen, 
meer bepaald de taal en de cultuur. België 
heeft drie officiële talen: het Nederlands, het 
Frans en het Duits. Het huidige België bestaat 
dus uit drie Gemeenschappen: de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en 
de Duitstalige Gemeenschap. Ze stemmen 
overeen met bevolkingsgroepen. De Franse 
Gemeenschap oefent haar bevoegdheden 
uit in de Waalse provincies, uitgezonderd 
de Duitstalige gemeenten, en te Brussel; de 
Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegd-
heden uit in de Vlaamse provincies en in 
Brussel; de Duitstalige Gemeenschap oefent 
haar bevoegdheden uit in de gemeenten van 
het Duitstalige gebied, allemaal gelegen in de 
Provincie Luik (figuur 2.1).

Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Figuur 2.1  België, een federale staat

BELGIË 

DE FEDERALE STAAT DE VLAAMSE  
GEMEENSCHAP 

GEMEENSCHAPPEN GEWESTEN

HET VLAAMSE  
GEWEST 

DE FRANSTALIGE  
GEMEENSCHAP 

HET BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK  
GEWEST 

DE DUITSTALIGE  
GEMEENSCHAP 

HET WAALSE 
GEWEST 

1 Artikel 1 van de Belgische Grondwet.

Institutionele structuur2.1. 
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het Europees beleid van België, in overleg 
en in samenwerking met de partners van de 
federale en gefederaliseerde instellingen. Het 
keurt de Belgische standpunten goed voor de 
vergaderingen van de Raad van de Europese 
Unie. De ICL en het CCIM werken volgens 
het consensusprincipe waardoor unilaterale 
beslissingen worden uitgesloten.

De belangrijkste werkgroep van het 
CCIM op het klimaatbeleidsvlak is de Coör-
dinatiewerkgroep Broeikaseffect het belang-
rijkste orgaan m.b.t. het klimaatbeleid. Deze 
werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van alle federale en gewestelijke besturen 
en politieke cellen, en van de federale en ge-
westelijke kabinetten die bij het Belgisch en 
internationaal klimaatbeleid betrokken zijn. 
De belangrijkste opdracht van deze groep 
bestaat erin om, via de coördinatie van het 
Belgische standpunt ter zake, te participeren 
in de realisatie van strategische documenten, 
beslissingen, aanbevelingen, wetgevingen 
en andere Europese en multilaterale regelge-
vende teksten die betrekking hebben op de 
klimaatveranderingen of op het beleid in de 
ruime zin van het woord, als de klimaatver-
anderingen een van de behandelde thema’s 
zijn. De Coördinatiewerkgroep verzekert 
eveneens de contacten met andere relevante 
Belgische politieke organen, overlegorganen 
en adviesorganen. De werkgroep organiseert 
tevens het overleg met de betrokken partijen 
m.b.t. de hierboven vermelde onderwerpen. 
Het secretariaat ervan wordt verzekerd door 
de Dienst Klimaatverandering van het fede-
raal Directoraat-Generaal Leefmilieu, die 
ook de rol vervult van nationaal Focal Point 
van UNFCCC.

de betrokken ministers van de verschillende 
regeringen zetelen. 

In een van deze conferenties, de Inter-
ministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL), 
zetelen de federale leefmilieuminister, de 
milieuministers van de drie verschillende 
gewesten (Brussel-hoofdstad, Vlaanderen en 
Wallonië) en de federale minister die belast is 
met het wetenschapsbeleid. Naargelang van 
de behandelde aangelegenheden en gelet op 
het transversaal karakter van heel wat milieu-
dossiers kan deze conferentie met andere be-
trokken ministers worden uitgebreid. De ICL 
wijdt zich aan aangelegenheden waarvoor de 
intergouvernementele samenwerking vereist 
is om de respectieve milieubeleidslijnen te 
kunnen toepassen. In het klimaatbeleid ver-
tolkt deze conferentie een centrale rol. De 
beslissingen van de ICL worden voorbereid 
en uitgevoerd door verschillende werkgroe-
pen die afhankelijk zijn van het Coördinatie-
comité Internationaal Milieubeleid (CCIM) 
en waarin vertegenwoordigers van de ver-
schillende departementen van de betrokken 
federale en gewestelijke overheidsbesturen 
zetelen. 

Het CCIM is het belangrijkste orgaan 
voor de coördinatie van het internationaal 
milieubeleid, uitgezonderd aangelegenhe-
den m.b.t. het Europees milieubeleid die 
onder de verantwoordelijkheid vallen van 
het Directoraat-Generaal Coördinatie en 
Europese Aangelegenheden (DGE) van de 
federale overheidsdienst Buitenlandse Za-
ken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking. Het DGE vertolkt een coör-
dinerende scharnierrol in de opvolging van 

nale betrekkingen in de domeinen die onder 
hun bevoegdheid vallen.

De gewesten hebben bevoegdheden in de 
domeinen die betrekking hebben op de bewo-
ning van het ‘grondgebied’ in de ruime zin 
van het woord. In die zin oefenen het Vlaamse 
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en het Waalse Gewest hun bevoegdheden uit 
inzake economie, tewerkstelling landbouw, 
waterbeleid, huisvesting, openbare werken, 
energie, transport (uitgezonderd de NMBS), 
milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
rurale renovatie, natuurbehoud, krediet, bui-
tenlandse handel, voogdij over de provincies, 
de gemeenten en de intercommunales. Ook 
zijn ze bevoegd voor het wetenschappelijk 
onderzoek en de internationale betrekkingen 
in de voornoemde domeinen.

Coördinatiestructuur m.b.t. 2.1.3. 
het klimaatbeleid

De Interministeriële Conferentie 
Leefmilieu en het Coördinatiecomité 
Internationaal Milieubeleid
Gelet op de federale structuur van België 

en de verdeling van de bevoegdheden werden 
verschillende structuren opgericht om het 
overleg en de samenwerking tussen de ver-
schillende overheidsniveaus te bevorderen en 
de samenhang tussen de acties van de Bel-
gische Staat en zijn componenten te verze-
keren. Onder deze structuren werden zestien 
interministeriële conferenties ingesteld die 
telkens betrekking hebben op een specifiek 
politiek domein. De interministeriële confe-
renties zijn gespecialiseerde comités waarin 

Ze moeten optreden binnen het kader van de 
federale, communautaire of gewestelijke be-
voegdheden omdat ze ondergeschikt zijn aan 
alle hogere instanties.

Onderaan de ladder vinden we de ge-
meenten (589 in totaal), die het dichtst bij 
de burger staan. Net als de provincies zijn 
de gemeenten onderworpen aan de hogere 
instanties. Afhankelijk van de uitgeoefende 
bevoegdheden ressorteren ze dus onder de 
Federale Staat, de Gemeenschap of het Ge-
west. Ze worden in hoofdzaak gefinancierd 
en gecontroleerd door de gewesten.

Verdeling van de bevoegdheden2.1.2. 
De federale staat behoudt bevoegdheden 

in essentiële domeinen zoals buitenlandse za-
ken, landsverdediging, justitie, financiën, so-
ciale zekerheid en een belangrijk deel van de 
volksgezondheid en de binnenlandse zaken. 
De gemeenschappen en de gewesten zijn 
echter wel bevoegd om relaties te leggen met 
het buitenland in het kader van de materies 
die ze beheren.

De bevoegdheden van de gemeenschap-
pen betreffen de aangelegenheden die met 
‘personen’ verbonden zijn: cultuur (theater, 
bibliotheken, de audiovisuele sector...), on-
derwijs, het taalgebruik en de zogenaamde 
‘personaliseerbare’ aangelegenheden zoals 
enerzijds het gezondheidsbeleid (preventieve 
en curatieve geneeskunde) en anderzijds de 
bijstand aan personen (de bescherming van 
de jeugd, de sociale bijstand, gezinsbijstand, 
de opvang van de immigranten...). De Ge-
meenschappen zijn eveneens bevoegd inzake 
wetenschappelijk onderzoek en internatio-
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de impulsen. Het stelt de prioriteiten van de 
administratieve Taskforce.

 «Lucht-Klimaatplan» in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
Op 13 november 2002 nam de regering 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
het “Plan voor structurele verbetering van 
de luchtkwaliteit en van de strijd tegen kli-
maatopwarming 2002-2010” aan. Dit plan 
doet dienst als eerste klimaatplan van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 6 december 2007 keurde de gewest-
regering een traject goed voor een geïnte-
greerd Klimaatplan tegen 2020. De Regering 
belastte een interkabinettenwerkgroep met 
de identificatie van de denkbare beleidslij-
nen en maatregelen voor de verschillende 
gewestelijke overheden. Deze werkgroep 
geniet de technische steun van het departe-
ment Klimaatplan van Leefmilieu Brussel 
(BIM), de Brusselse milieuadministratie. Dit 
planontwerp heeft tot doel alle bevoegdhe-
den van het Gewest te dekken die een impact 
hebben op het klimaat. Meer bepaald: de ge-
bouwen, stedenbouw, ruimtelijke ordening, 
de socio-economische aspecten, vervoer, 
de voorbeeldfunctie van de overheid, ener-
giefinanciering en -productie. Het tweede 
semester van 2009 wordt gewijd aan de on-
derhandelingen rond de maatregelen die uit 
deze werken voortkwamen met het oog op de 
opstelling van het tweede klimaatplan voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Harmonisatie van de energiebalansen die – 
door de gewestelijke en federale overhe-
den zijn ontwikkeld.

Taskforce ‘Klimaatbeleid Vlaanderen’
In Vlaanderen is de Taskforce Klimaatbe-

leid Vlaanderen (opgericht op 20 april 2001) 
het bevoegdheidsoverschrijdend overlegplat-
form inzake klimaatbeleid. Deze Taskforce 
behandelt alle klimaatrelevante beleidster-
reinen en is het belangrijkste orgaan voor de 
opstelling, toepassing en opvolging van het 
Vlaams Klimaatbeleidplan. De Taskforce 
stond in voor de uitwerking van het Vlaams 
Klimaatbeleidsplan 2006-2012 en bijhorende 
voortgangsrapporten. De Taskforce staat ook 
garant voor de voorbereiding van het Vlaam-
se beleidsstandpunt betreffende het nationaal 
en internationaal klimaatbeleid. Een aantal 
werkgroepen onder de Taskforce buigen zich 
over specifieke technische dossiers, zoals 
de werkgroep ‘emissies en projecties, ‘toe-
wijzingsplan’, ‘flexibiliteitmechanismen’ en 
‘post 2012’.

Het Lucht- en Klimaatplan in het 
Waalse Gewest
Er werd een ambtenaar van de Waalse re-

gering aangeworven voor de opvolging van 
het Lucht- en Klimaatplan (Plan Air Climat) 
dat op 15 maart 2008 definitief werd aange-
nomen. Verder werd ook een administratieve 
Taskforce ingericht met de Directeurs-gene-
raal van de administratie en de bij het Plan 
betrokken instellingen van openbaar nut 
(ISSeP, FOREM, SOFICO, SRWT, SWCS, 
SWL, FLW en het Waals Agentschap voor 
lucht en klimaat). Een stuurgroep zorgt dan 
weer voor de sturing van het Plan en geeft 

partij, die door hun respectieve regeringen 
zijn aangesteld.

Ze wordt bijgestaan door een permanent 
secretariaat en thematische werkgroepen die 
door de Nationale Klimaatcommissie zijn 
gemandateerd om de verschillende lopende 
dossiers te behandelen. Zo werden met name 
werkgroepen opgericht om te werken rond 
volgende onderwerpen:

PAMs (bv.: toezicht op de beleidslijnen – 
en maatregelen van het Nationaal Kli-
maatplan)
Projecties (bv.: harmonisatie van de pro-– 
jecties inzake broeikasgasemissies uitge-
werkt door de Federale Staat en de drie 
gewesten)
Flexibiliteitmechanismen (bv.: 15 mei – 
2007: Wet houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord tussen de Fede-
rale Overheid, het Vlaamse Gewest, het 
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest inzake de uitvoering van 
sommige bepalingen van het Protocol 
van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19 
februari 2007)
Register (bv.: 18 juni 2008. – Samenwer-– 
kingsakkoord tussen de Federale Staat, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de organisatie en het admi-
nistratief beheer van het gestandaardi-
seerd en genormaliseerd registersysteem 
van België overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Beschikking 280/2004/EG 
van het Europees Parlement en de Raad)
DNA/FP (coördinatie van de taken van de – 
Belgische Designated National Authority 
(DNA) en Focal Point (FP)) 

De Werkgroep Emissies van het CCIM is 
belast met de opstelling van de nationale in-
ventarissen van de emissies van luchtvervui-
lende stoffen en gassen met broeikaseffect, 
in overeenstemming met de Europese en in-
ternationale rapporteringsverplichtingen. De 
methodologische werkzaamheden m.b.t. de 
raming van de historische emissies, inclusief 
de harmonisering van de methodologieën 
die door de drie gewesten worden toegepast, 
worden gerealiseerd door deze groep, die ook 
meewerkt aan de Europese en multilaterale 
werkzaamheden betreffende de inventarisa-
tie en de rapportering van de emissies. De 
werkgroep levert ook inspanningen met het 
oog op de toepassing van de verplichtingen 
m.b.t. de inventarisatie van de emissie van 
luchtvervuilende stoffen en gassen met broei-
kaseffect.

De Nationale Klimaatcommissie
Na haar invoering door het Samenwer-

kingsakkoord van 14 november 2002 tussen 
de federale staat en de drie gewesten neemt 
de Nationale Klimaatcommissie, die eind 
2003 werd geïnstalleerd, een reeks taken 
voor haar rekening verbonden met de natio-
nale uitvoering van het klimaatbeleid. Haar 
centrale opdrachten omvatten de toepassing 
en de opvolging van het Nationaal Klimaat-
plan, de opvolging en de aanpassing van de 
beleidslijnen en maatregelen van dit plan en 
de opstelling van de verplichte rapporten. De 
Nationale Klimaatcommissie kan het CCIM 
ook advies verstrekken over het internati-
onaal beleid op het vlak van de klimaatver-
anderingen en de emissies van gassen met 
broeikaseffect. Deze commissie bestaat uit 
vier mandatarissen van iedere contracterende 
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Groei en samenstelling van de 2.2.2. 
bevolking

De bevolking in België groeit jaarlijks 
met 0,5% (tabel 2.1). Deze groei, die meer 
uitgesproken is in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest (1,2%) dan in Vlaanderen en 
in Wallonië (0,4%), is het resultaat van de 
immigratie (9,1% van de bevolking is van 

dan 50. De provincie Luxemburg is het dunst 
bevolkt (59,5 inwoners/km2).

Het Belgisch grondgebied is erg ver-
stedelijkt. België telt 135 steden, waarvan 
de belangrijkste de volgende zijn: Brussel 
(1.048.491 inwoners), Antwerpen (472.071 
inwoners), Gent (237.250 inwoners), Char-
leroi (201.593 inwoners) en Luik (190.102 
inwoners). De tien grootste steden van het 
land vertegenwoordigen bijna 25% van de 
bevolking. Het belangrijkste demografische 
proces is de herverdeling van de stadsbevol-
king naar de nieuwe voorsteden, of zelfs naar 
het platteland toe. Momenteel is het demo-
grafisch gewicht van het Vlaamse Gewest 
57,8%, voor het Waalse Gewest is dit 32,4% 
en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
9,8% (tabel 2.1). De vruchtbaarheid is mo-
menteel lager in Vlaanderen dan in Wallonië 
(1,76 tegenover 1,84 – ramingen voor 2008).

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 
Dienst Demografie

Tabel 2.1 Bevolking op 1 januari 2009 en jaarlijkse evolutie

Bevolking Jaarlijkse evolutie  
(2000-2008)

België 10,666,866 0.51%

Vlaams Gewest 6,161,600 0.46%

Waals Gewest 3,456,775 0.43%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,048,491 1.16%

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie

Figuur 2.2  Structuur van de bevolking op 1 januari 2008
(per leeftijdscategorie van 5 jaar en voor 1000 inwoners)
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vreemde origine). De verlaging van het ge-
boortecijfer, een vermindering van het saldo 
van de immigratiebalans, de duidelijke ver-
betering van de geneeskundige zorgverle-
ning en een meer selectief beleid op het vlak 
van het onthaal van de immigranten hebben 
geleidelijk aan gezorgd voor een verminde-
ring van de natuurlijke aangroei en een ver-

Demografisch profiel2.2. 

Verdeling van de bevolking2.2.1. 
Op dit moment is België een van de 

dichtst bevolkte landen, met een gemiddelde 
bevolkingsdichtheid van 349,4 inwoners per 
km2 (cijfer van 2008) en komt daarmee op de 
3e plaats op Europees niveau. Deze bevol-
kingsdichtheid verschilt nochtans sterk van 
streek tot streek. De bevolkingsdichtheid is 
het grootst in de centrale driehoek Antwer-
pen–Brussel–Gent. In het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest is de bevolkingsdichtheid ge-
lijk aan 6.472 inwoners per km2. Ook andere 
zones zijn zeer dicht bevolkt, meer bepaald 
de kuststreek en langs een as die Wallonië 
doorkruist, van Bergen tot Luik. Daarentegen 
is in een groot deel van het zuiden van het 
land het aantal inwoners per km2 niet hoger 
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Temperatuur
Ondanks zijn beperkte oppervlakte ver-

toont België temperatuurverschillen volgens 
de geografische zones. De belangrijkste fac-
tor die voor deze schommelingen verant-
woordelijk is, is de afstand van de zee. In het 
zuidoosten, in Belgisch Lotharingen, is het 
klimaat het meest continentaal, gekenmerkt 
door een groter temperatuurverschil tussen 
zomer en winter. De tweede factor heeft te 
maken met de verhoging van het reliëf vanaf 
de kust naar de Ardennen. De hogergelegen 
streken kennen gemiddeld lagere temperatu-
ren dan de lager gelegen gebieden. De ver-
scheidenheid van het reliëf doet ook plaatse-
lijke verschillen ontstaan tussen de plateaus 
en de valleien. Ook de verschillende grond-
soorten kunnen streekgebonden verschillen 
in de uiterste temperaturen verklaren. De 
temperatuurverschillen tussen het noorden en 
het zuiden van België zijn in de zomer niet 
opvallend. Tijdens de wintermaanden daar-
entegen is het contrast tussen de kuststreek 
en de Ardennen groter omdat de impact van 
de afstand van de zee en de impact van de 
hoogte in de Ardennen samenspelen.

De evolutie van de gemiddelde jaarlijk-
se temperatuur in de twintigste eeuw heeft 
in Ukkel een stijgende curve gevolgd, na-
genoeg parallel met de opwarming van de 
planeet (Figuur 2.3). Deze evolutie wordt 
gekenmerkt door een eerste betrekkelijk ab-
rupte opwarming in de eerste helft van de 
twintigste eeuw en een tweede sprong vanaf 
met midden van de jaren tachtig. De gemid-
delde temperatuur in de periode 2000-2008 
is 1,4 °C hoger dan de normale waarde in de 
periode 1968-2000. Ook is opmerkelijk dat 
de 15 warmste jaren, sedert het begin van de 

Wind
De overheersende zuidwestenwind heeft 

een invloed op het hele land. De gemiddelde 
windsnelheden zijn betrekkelijk homogeen 
voor het hele grondgebied, behalve aan de 
kust waar de windsnelheden hoger zijn. 
Stormachtige periodes kunnen overal in het 
land opduiken tussen november en maart; ze 
zijn vaak het hevigst langs de kust.

temperatuurverschillen, een overwegende 
westenwind, een sterke bewolking en fre-
quente neerslag. In het binnenland valt in 
de maanden juli en augustus gemiddeld de 
meeste regen, terwijl aan de kust de herfst-
maanden de meest regenachtige zijn. In Bel-
gisch Lotharingen (het zuidelijke, meest con-
tinentale deel van het land) en in de Kempen 
(wegens de aard van de bodem) vertoont de 
temperatuur de grootste amplitude gedurende 
het jaar [3].

oudering van de bevolking (figuur 2.2). De 
vreemdelingen, waarvan bijna twee derden 
afkomstig zijn uit de landen van de Europese 
Unie, wonen vooral in Brussel (28,1% van de 
bevolking van de Hoofdstad Brussel) en in de 
industriële streken in de valleien van Samber 
en Maas, in Belgisch Lotharingen, in de Lim-
burgse mijngemeenten en aan de grenzen.

Geografisch en 2.3. 
klimatologisch profiel

Geografische ligging en reliëf2.3.1. 
België is een klein land met een opper-

vlakte van 30.528 km2 en ligt in het noord-
westen van Europa. De grenslijn van België 
is 1482 km lang. Het land grenst aan Neder-
land, Duitsland, het Groothertogdom Luxem-
burg, Frankrijk en de Noordzee (de kustlijn is 
73,1 km lang). Het Waalse Gewest neemt het 
grootste deel van het grondgebied in (55,2%), 
gevolgd door het Vlaamse Gewest (44,3%) 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(0,5%). België telt drie grote reliëfzones, die 
oostwestelijk en zuidwestelijk georiënteerd 
zijn: de kustvlaktes, het laagplateaus en de 
hoogplateaus. De toppen van deze laatste 
vormen een kam waarvan het hoogste punt, 
het Signal de Botrange, 694 m hoog is.

Klimaat2.3.2. 
Zijn geografische breedtegraad en de na-

bijheid van de zee die door de Golfstroom 
wordt opgewarmd, bezorgen België een ge-
matigd zeeklimaat, gekenmerkt door kleine 

Bron: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

Tabel 2.2 Meteorologische gegevens
Normale waarden (1901-2000 en 1968-2000 voor de temperaturen) en gemiddelde waarden 
voor de afgelopen acht jaar (2000-2008) (weerstation Ukkel, in het centrum van het land)

 Normale waarden Gemiddelden 2000-2008

Aantal uren zonneschijn (aantal uren) 1.554 1.544

Gemiddelde reële temperatuur (0-24 uur) (°C) 9,7 11,1

Gemiddelde maximumtemperatuur (°C) 13,8 14,8

Gemiddelde minimumtemperatuur (°C) 6,7 7,4

Neerslag (in mm) 804,8 881

Aantal dagen neerslag (regen ≥ 0,1 mm) 207,2 197

Aantal dagen vorst (min. < 0 °C) 46,8 42

Aantal winterdagen (max. < 0 °C) 7,8 3

Aantal zomerdagen (max. ≥ 25 °C) 24,6 29

Aantal zeer warme dagen (max. ≥ 30 °C) 3,3 5
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maken tussen de Atlantische types (duinen, 
heidevelden, moerassen, venen, graslanden 
en loofbossen), de meridionale types (kalk-
graslanden, bosjes, bossen) en de noordelijke 
types (venen, naaldbossen). Typisch voor 
de gematigde streken wordt de Belgische 
flora gekenmerkt door loofbossen en naald-
boombossen en een vegetatie van weiden en 
heidevelden. Op dit ogenblik is nog slechts 
20% van de grond bebost. De bossen blij-
ven bestaan in de streken waar de gronden 
het minst geschikt zijn voor landbouw of 
veeteelt, hoofdzakelijk in het zuiden van het 
land. De flora heeft een belangrijke wijziging 
ondergaan waardoor bepaalde soorten zeer 
zeldzaam zijn geworden of zijn verdwenen. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn het 
opgeven van de traditionele, op landbouw 
en veeteelt gebaseerde methodes, het inten-
sifiëren van de landbouw, de toename van 
de bebouwde oppervlakte en de wegen, de 
bestrijding van het hoogwater, de reglemen-
tering en de vervuiling van de waterlopen en 
de luchtvervuiling.

De Belgische fauna beantwoordt aan de 
fauna van het gematigd Europa. Onder de 
op dit moment meest voorkomende kleine 
diersoorten onderscheiden we de wezel, de 
fret, de haas, het konijn, de egel, de vos en de 
eekhoorn. In de bossen wonen everzwijnen, 
reeën en herten. De wilde vogels, waaronder 
valken, vinken, nachtegalen, uilen, duiven, 
mussen en lijsters, vormen een groot deel van 
de dierenpopulatie. Onder de vissen die op 
grote schaal aan de Belgische kust te vinden 
zijn, zijn de kabeljauw, de makreel, de haring 
en de platvissen (rog, zeetong, schol, schar) 
op commercieel vlak van kapitaal belang, 
omdat zij gevangen worden voor hun vlees.

Hydrografie2.3.3. 
In België hebben de overvloedige regen-

val het hele jaar door en de aanwezigheid van 
vaak ondoorlatende gronden het ontstaan van 
een groot waterlopennet in de hand gewerkt. 
Deze waterlopen en de talrijke grondwaterla-
gen verzekeren dat het nationaal grondgebied 
over een grote hoeveelheid drinkwater en in-
dustrieel water beschikt, vooral in Wallonië.

Twee grote rivieren, de Schelde en de 
Maas, nemen een belangrijke plaats in het 
Belgisch hydrografisch net in. Ze draineren 
bijna het hele grondgebied, hoewel ze er niet 
in ontspringen, noch erin uitmonden. Het 
IJzerbekken, de derde grootste rivier in Bel-
gië, ligt bijna uitsluitend langs de kust. Kleine 
delen van het Belgisch grondgebied ressorte-
ren onder andere hydrografische bekkens: dat 
van de Rijn en dat van de Seine. In het noord-
westen van het land loopt de Noordzee meer 
dan 73,1 km langs de Belgische kust.

Maritiem Vlaanderen bestaat uit een 
kuststreek, bestaande uit stranden en duinen, 
waarachter zich de polders uitstrekken. Deze 
strook uiterst vruchtbare kleigrond is onge-
veer 15 km breed en loopt parallel met de kust. 
Ze strekt zich uit langs de Benedenschelde tot 
in Antwerpen en werd door drooglegging op 
de zee en de trechtermondingen gewonnen. 
Deze zone wordt beschermd door dijken en 
wordt doorkruist door drainagekanalen.

Ecosystemen2.3.4. 
Ondanks de kleine oppervlakte van het 

land en de lage topografische gradiënt heb-
ben de klimatologische en geologische om-
standigheden verschillende ecosystemen 
doen ontstaan: we kunnen een onderscheid 

Neerslag
In het noorden van het land neemt de 

neerslag van west naar oost toe, tot aan de 
monding van de Schelde. In de hoger gele-
gen streken, in het oosten van België, valt 
de meeste neerslag. In de Hoge Venen valt 
gemiddeld 1.400 mm neerslag per jaar, ter-
wijl in het centrum en het noorden van het 
land tussen 700 en 850 mm neerslag valt. Op 
de Ardense toppen regent het gemiddeld 220 
dagen per jaar, tegenover 180 tot 200 dagen 
elders in het land. De eigenschappen van de 
sneeuwlaag in België zijn in de eerste plaats 
afhankelijk van de hoogte en de plaats waar 
deze laag zich vormt, maar ook van het tra-
ject van de luchtmassa’s.

meteorologische metingen te Ukkel, werden 
waargenomen tijdens de voorbije 20 jaar 
(vanaf 1988). Bovendien zijn de laatste 10 ja-
ren (vanaf 1999) alle vervat in de 15 warmste 
jaren en de twee opeenvolgende jaren 2006 
en 2007 zijn de warmste in de reeks.

De jaarlijks gemiddelde minimum- en 
maximumtemperaturen in de periode 2000-
2008 komen systematisch uit boven de ge-
middelden van de laatste 40 jaar. Gemiddeld 
wordt ook een verhoging van het jaarlijkse 
aantal hittegolven waargenomen sinds het 
midden van de jaren 1990.

Opmerkelijke vaststelling is ook dat er 
in 2008 geen “winterdagen” geweest zijn, 
d.w.z. dagen waarop de maximumtempera-
tuur onder de 0°C gezakt is, wat een zeer uit-
zonderlijke situatie is (komt gemiddeld één 
keer om de 100 jaar voor).

Bron: Koninklijk Metereologisch Instituut van België

Figuur 2.3  Evolutie van de gemiddelde temperatuur te Ukkel (1833-2008)
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niet meer zo groot: sedert een dertigtal jaar 
heeft de industriesector zich duidelijk laten 
voorbijsteken door de dienstensector, die 
momenteel bijna 70% vertegenwoordigt van 
de toegevoegde waarde van de verschillende 
branches. De arbeidsmarkt heeft dezelfde 
evolutie gevolgd. In 1970 zorgden de in-
dustrie en de dienstensector voor ongeveer 
hetzelfde aantal banen. In 2007 stelde de 
dienstensector bijna viermaal meer mensen 
tewerk dan de industrie.

België heeft een zeer open economie die 
zich in het centrum van een intense econo-
mische activiteitszone bevindt. Bovendien 
neemt de Antwerpse haven de tweede plaats 
in Europa in (na Rotterdam) en behoort ze 
tot de tien grootste havens wereldwijd. De 
export van goederen en diensten vertegen-
woordigde 92,1% van het BBP in 2008 en 
de import bijna 92,6%, wat neerkomt op een 
lichtjes deficitaire balans. 

Deze handel is sterk gericht op de Euro-
pese markt. De helft van de door België uitge-
voerde goederen wordt afgezet in Duitsland, 
Frankrijk en Nederland, terwijl een vierde 
bestemd is voor de andere Lidstaten van de 
Europese Unie. De import volgt min of meer 
dezelfde trend. Deze situatie weerspiegelt de 
rol van België als draaischijf binnen de Eu-
ropese Unie.

België profiteert ook van de aanwezig-
heid van de Europese Commissie in zijn 
hoofdstad. Dit heeft immers tot gevolg dat 
veel internationale agentschappen en dienst-
verlenende bedrijven in de hoofdstad geves-
tigd zijn. Ook andere grote internationale 
organisaties zoals de NAVO zijn in Brussel 
gevestigd.

Landgebruik en 2.3.5. 
verbindingswegen

De landbouwgrond neemt het grootste 
deel in van het Belgisch grondgebied, terwijl 
de bossen bijna 20% van het grondgebied be-
strijken (tabel 2.3). Het Belgisch grondgebied 
wordt bovendien doorkruist door een zeer 
dicht net van verbindingswegen (tabel 2.4).

België beschikt over het 2e dichtste 
spoorwegnet van de Europese Unie (na Ne-
derland). Wat de dichtheid van zijn autowe-
gennet betreft, neemt België de tweede plaats 
in. Per duizend vierkante kilometer beschikt 
België over viermaal meer autosnelwegen en 
meer dan dubbel zoveel spoorwegen dan het 
gemiddelde van de Europese Unie. Tussen 
1990 en 2005 is de lengte van het autosnel-
wegennet met 5,05% toegenomen, terwijl het 
spoorwegnet 1,58% korter is geworden.

Economisch profiel2.4. 

Algemeen2.4.1. 
Tot in het midden van de 19e eeuw werd 

de Belgische economie gedomineerd door de 
landbouw. Vervolgens onderging België heel 
snel de invloed van de industriële revolutie 
die in Engeland was begonnen. De aanleg 
van een spoorwegnet heeft daartoe sterk 
bijgedragen, evenals de aanwezigheid van 
steenkool, die de ontwikkeling van de zware 
industrie heeft gestimuleerd (vooral in het 
zuiden van het land).

Vandaag is het belang van de verwer-
kende industrie in de Belgische economie 

Bronnen: FOD Economie - ADSEI (kadaster). Berekeningen: FOD Economie - ADSEI volgens 
de definities van OESO/Eurostat

Tabel 2.3 Gebruik van het land – relatieve cijfers
(in procent van de totale oppervlakte, 2007)

Oppervlakte (km2) Aandeel in oppervlakte (%)

Totale landbouwgrond (1) 17.352,32 56,7 %

Bossen en andere beboste terreinen 6.058,99 19,9 %

Bebouwde gronden en aanverwante 
gronden (2)

5.958,41 19,7 %

Diverse (3) 908,21 3,0 %

Water (4) 250,00 0,8 %

Bronnen: FOD Economie - ADSEI en  FOD Mobiliteit en Vervoer

Tabel 2.4. Het net van de transportwegen (2005)

Lengte (km) Evolutie  
2005/1990

Dichtheid  
(km voor 1.000 km²)

Wegen 152.256 4.987,4

waarvan autosnelwegen 1.763 5,05 % 57,8

Spoorwegen 3.544
3.374 (en 2007)

-1,58 % 116,1
110,5 (en 2007)

Bevaarbare waterlopen 1.516 49,7

(1) Inclusief braakliggende gronden (3) Venen, heide, moerassen, woeste gronden, stranden, duinen

(2) Uitgezonderd de verspreide landbouwgebouwen (4) Raming van de OESO
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een steeds minder gunstige conjuncturele na-
tionale en internationale context.

De particulieren daarentegen hebben hun 
uitgaven gematigd, zowel hun eindverbruik 
(0,9% tegenover 2,1% het jaar voordien) als 
hun investeringen in de bouw en renova-
tie van woningen (1,0% tegenover 1,3% in 
2007).

De uitgaven voor eindverbruik bij de 
openbare besturen stegen dan weer wel, met 
2,1%, een gelijkaardig ritme als wat werd 
waargenomen voor 2007.

Over heel 2008 is het volume aan goede-
ren- en dienstenexport met 2,2% vooruitge-
gaan, weliswaar een terugval in verhouding 
tot het jaar voordien (4,0%). Dit resultaat 
verbergt tegengestelde evoluties in de loop 
van het jaar, met een versnelling in de loop 
van de eerste zes maanden, gevolgd door een 
vertraging die omsloeg in een duidelijke val 
in het vierde kwartaal, een weerspiegeling 
van de snelle achteruitgang van de buiten-
landse markten. De exporttendensen hebben 
ook een impact op de import van goederen en 
diensten aangezien de export een vrij hoog 
gehalte aan geïmporteerde producten bevat. 
De vooruitgang van deze laatste heeft zich 
bovendien versterkt door de investeringen 
van de ondernemingen. De importgroei van 
3,3% ligt vanaf dan hoger dan die van de ex-
port, wat een negatieve bijdrage meebrengt 
van het saldo van de handels- en diensten-
balans op de toename van het BBP met 1,0 
procentpunt.

De tewerkstellingsstructuur in België is 
de afgelopen 35 jaar grondig gewijzigd (ta-
bel 2.7). Het aandeel van de tewerkstelling 

Recente evolutie [4]2.4.2. 
Sinds 2006 is in België een geleidelijke 

vertraging van de economische activiteit 
waar te nemen. Net zoals in alle Europese 
landen was dit het gevolg van een vertraging 
van de wereldhandel, een prijsstijging van de 
grondstoffen en een waardestijging van de 
euro. In het vierde kwartaal van 2008 wer-
den de Belgische en de Europese economieën 
fors getroffen door een sterke achteruitgang 
van de algemene economische omgeving als 
gevolg van financiële spanningen, die in sep-
tember 2008 een hoogtepunt bereikten.

In deze moeilijke context, over heel 2008, 
nam het bruto binnenlands product (BBP) toe 
met 1,1% (Tabel 2.5). Na uitzuivering van de 
kalenderinvloeden blijft de groei beperkt tot 
1,0%.

In 2008 vertraagde de evolutie van de 
toegevoegde waarde in alle bedrijfstakken 
(tabel 2.6). Terwijl de dienstensector slechts 
een gematigde vertraging kende, ging de 
bouwsector veel sterker achteruit. Ten slotte 
daalde de toegevoegde waarde in de industrie 
met 0,5%.

De economische groei die voor 2008 werd 
waargenomen, berustte zowel op de binnen-
landse vraag (gezinsverbruik, overheidsver-
bruik, investeringen) als op de buitenlandse 
vraag (export).

Wat de binnenlandse uitgaven betreft, 
werd het jaar 2008, net zoals 2007, geken-
merkt door de sterke groei in de bruto vaste 
kapitaalvorming van de bedrijven (7,4% in 
volume), wat echter in het tweede deel van 
het jaar in kracht is afgenomen, parallel met 
de uitholling van de bedrijfsvooruitzichten in 

Bron: Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) en Nationale Bank van België (NBB)

Tabel 2.6 Oorsprong van het BBP  
(Bruto volumecijfers, verschil (%) t.o.v. het jaar voordien)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bruto binnenlands 
product

1,5 1,0 3,0 1,8 3,0 2,8 1,1

Landbouw, bosbouw 
en visvangst

4,3 -7,6 5,3 -11,6 -4,3 3,4 -3,1

Industrie -0,8 -1,2 2,9 0,1 3,6 2,6 -0,5

Bouw -1,5 0,9 3,5 3,7 8,4 3,6 1,9

Diensten 2,2 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6 1,7

Tabel 2.5 Groeipercentage van het reële BBP (in volume)
Verschil (%) t.o.v. het jaar voordien

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

OESO (1) 3,2 2,7 3,1 2,7 0,8

EU (27) (2) 3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,2 2,8 0,9

Eurozone (2) 3,9 1,9 0,9 0,8 2,1 1,7 2,9 2,7 0,7

België (2) 3,7 0,8 1,5 1,0 3,0 1,8 3,0 2,8 1,1

(1) Bron: OESO Economic Outlook Database, nr. 85 [5] 
(2) Bron: Eurostat
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Energieprofiel2.5. 

Primaire consumptie2.5.1. 
Op het vlak van energie beschikt België 

over beperkte hulpbronnen. Voor zijn bevoor-
rading is het land dus sterk afhankelijk van 
het buitenland, met name sedert de exploi-
tatie van de koolmijnen ten einde is gelopen 
(de laatste koolmijn werd in 1992 gesloten). 
Het Belgisch energiebeleid wordt dus ge-
stuurd door de wil om te diversifiëren, zowel 
op het vlak van zijn bevoorradingsbronnen 
als van zijn leveranciers. Naast de invoer van 
olie heeft het land het gebruik van aardgas 
sterk ontwikkeld. Ook heeft de regering de 
uitstap uit de kernenergie geprogrammeerd 
en begint ze het gebruik van de hernieuwbare 
energiebronnen te promoten.

Het primaire energieverbruik is in de pe-
riode 2000-2007 gemiddeld met 0,3% per 
jaar gedaald (tabel 2.8). Deze daling is zeer 
ongelijk verdeeld over de verschillende hulp-
bronnen: het aandeel van steenkool is sterk 
teruggelopen (-45,2% per jaar) en vertegen-
woordigde in 2007 nog slechts 7,8% van 
de primaire balans, meer bepaald door de 
verminderde vraag in bepaalde gebruikers-
sectoren (cokesfabrieken en elektriciteitscen-
trales). Het aardolieverbruik en het aandeel 
van kernenergie zijn betrekkelijk stabiel ge-
bleven. Het globaal afhankelijkheidspercen-
tage (de verhouding tussen de netto invoer en 
het bruto binnenlands verbruik van primaire 
energie) was in 2007 gelijk aan 88,1%. Het 
relatief afhankelijkheidspercentage ten op-
zichte van de olie en de olieproducten, dat in 

Bron: Eurostat, *Nationaal Instituut voor de Statistiek

Tabel 2.7 Evolutie van de sectorale tewerkstelling
(in percent per sector en in duizenden personen voor het totaal)

1973* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Landbouw 4,4 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,8 %

Industrie 39,5 % 22,7 % 22,5 % 21,9 % 21,4 % 20,9 % 20,5 % 20,3 % 20,1 % 19,9 %

Diensten 56,1 % 75,0 % 75,2 % 76,0 % 76,6 % 77,1 % 77,5 % 77,7 % 78,0 % 78,3 %

Totaal 363,3 4.092,7 4.150,0 4.144,5 4.070,4 4.138,9 4.235,4 4.264,0 4.380,3 4.436,3

zou zich in 2011 of 2012 wel kunnen herstel-
len, maar om weer op het niveau van 2008 te 
geraken, zal men waarschijnlijk tot 2013 of 
2014 moeten wachten.

Het jaar 2008 leidde het begin in van de 
eerste grote economische crisis van de 21e 
eeuw. De economische groei bleef tijdens de 
eerste twee kwartalen van 2008 in België wel 
behouden, vooral wanneer men dit vergelijkt 
met de andere EU-lidstaten. In het vierde 
kwartaal noteerde België echter een zeer dui-
delijke teruggang, net zoals talrijke andere 
landen. Deze wending van de economie zou 
zich in 2009 voortzetten.

De gemiddelde jaarinflatie steeg in 2008 
tot 4,5%. Men moet teruggaan tot de peri-
ode van 1989 -1991 om nog een gemiddelde 
jaarinflatie te vinden van meer dan 3%. Een 

inflatiepiek van 5,91% werd bereikt in juli 
2008 als gevolg van de scherpe stijging van 
de energieprijzen. Sindsdien is de inflatie 
systematisch vertraagd. Het Federaal Plan-
bureau voorziet dat de inflatie zal dalen tot 
gemiddeld 0,3% in 2009. In de maand mei 
van 2009 daalde de inflatie tot -0,37%; de vo-
rige negatieve inflatie in België dateert van 
december 1960.

Volgens de Economische vooruitzichten 
2009-2014 van het Federaal Planbureau (mei 
2009), raken we slechts geleidelijk aan uit de 
crisis en wordt een nulgroei verwacht voor 
2010. Pas vanaf 2011 zou de economische 
groei zich herstellen en weer een voortgangs-
ritme vertonen dat in de buurt ligt van de his-
torische tendens (gemiddeld 2,3% per jaar in 
de periode 2011-2014).[6]

in de landbouwsector en de industrie is blij-
ven dalen, terwijl dat van de dienstensector 
toenam. 

De arbeidsmarkt kende over heel 2008 
een opmerkelijke groei. In totaal is de te-
werkstelling in 2008 met 71.000 personen 
toegenomen, nadat deze reeds met 77.000 
eenheden was aangegroeid in 2007. In 2008 
werden meer dan 64.000 banen gecreëerd, 
voornamelijk in de diensten naar bedrijven 
en huisgezinnen toe. Er kwamen ook zowat 
7.000 zelfstandigen bij in 2008, een gestage 
groei in het herstel dat sinds 2005 werd waar-
genomen.

Er wordt nog een sterke daling van de 
werkloosheid verwacht als gevolg van de 
voorziene daling van het BBP in 2009 en 
een stagnering in 2010. De tewerkstelling 
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Met uitzondering van de staalsector, ken-
de het verbruik van de industrie in 2007 een 
lichte stijging van 0,3%.  

De staalsector noteert een daling van 
8,0% terwijl de sinds 1979 waargenomen 
tendens een gemiddelde daling van 2,4% per 
jaar aangeeft. 

De transportsector kende in de periode 
1979-2007, met uitzondering van de da-
ling van 1,2% in 2007, één van de meest 
spectaculaire stijgingen in zijn eindverbruik 
(+60,4%).

Eindverbruik2.5.2. 
Het eindverbruik van energie dat het 

bruto schijnbaar verbruik van primaire ener-
gie vertegenwoordigt, na aftrek van de ver-
werkingsactiviteiten en de energieverliezen, 
noteerde een globale daling in de orde van 
2,9% in 2007.

Het totale eindverbruik van de industriële 
sector vertoont tussen 2006 en 2007 een da-
ling van 1,9%, terwijl de sinds 1979 waar-
genomen tendens een afname van gemiddeld 
0,4% per jaar aangeeft. 

Na een forse daling tussen 1980 en 1985 
is de energie-intensiteit voortdurend toege-
nomen tot in 1998, waarna het een zeer regel-
matige daling kende tot in 2002. In 2003 was 
er een lichte stijging en in 2006 en 2007 was 
er al weer een dalende tendens. De energie-
intensiteit ligt in 2007 op eenzelfde niveau 
als dat van 1985 (figuur 2.4).

Over de geobserveerde periode (1980-
2007) stelt men vast dat het verband tussen 
economische groei en primair energiever-
bruik kleiner wordt. Deze splitsing in de 
groei van de economische activiteit en die 
van het energieverbruik wordt vaak genoemd 
als één van de doelstellingen van duurzame 
ontwikkeling [7].

1999 en 2000 onder de grens van 50% was 
gedaald, heeft deze grens in 2007 alweer 
overschreden tot 53,3%.

De primaire energie-intensiteit, berekend 
als de verhouding tussen het primaire ener-
gieverbruik en het BBP uitgedrukt in volume 
(prijzen 1990), geeft een breuk aan in de ten-
dens sinds 1998.

De energie-intensiteit meet de hoeveel-
heid energie die de economie verbruikt om 
een eenheid van haar productie te produce-
ren.

Bron: FOD Economie, ADSEI - De energiemarkt in 2007

Tabel 2.8 Evolutie van het primair energieverbruik
Bruto schijnbaar verbruik in 2007, in Ktep (PCI), en gemiddeld jaarlijks groeipercentage, 
berekend voor de periode 2000-2007

2007 Evolutie 2000-2007
(jaarpercentage)

Vaste brandstoffen  4.612 (7,8 %) -8,2 %

Aardolie, olieproducten  23.073 (39,2 %) -0,9 %

Aardgas  14.969 (25,4 %) +1,6 %

Hernieuwbare brandstoffen  2.917 (5,0 %) +17,1 %

Kernenergie  12.566 (21,4 %) +0,0 %

Andere (primaire elektriciteit)  682 (1,2 %) +7,4 %

TOTAAL  58.819 -0,3 %

Bron: FOD Economie, ADSEI – De energiemarkt in 2007

Figuur 2.4  Primaire energie-intensiteit
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tegen spelen een toonaangevende rol in de in-
dustrie en de residentiële sector, terwijl vaste 
brandstoffen bijna alleen nog in de ijzer- en 
staalindustrie worden gebruikt. In 2007 over-
schrijdt het eindverbruik van hernieuwbare 
brandstoffen in de residentiële sector dat van 
de vaste brandstoffen. 

Liberalisering van de 2.5.3. 
elektriciteits- en de gasmarkt

De openstelling van de Europese markten 
van elektriciteit en gas wordt georganiseerd 
door de Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/
EG. De toepassing op federaal niveau van 
deze richtlijnen, die in Belgische wetgeving 
zijn omgezet, heeft de aanvaarding van di-
verse en belangrijke reglementaire bepalin-
gen noodzakelijk gemaakt met het oog op de 
organisatie van de Belgische elektriciteits- en 
gasmarkt: vergunningen m.b.t. de installaties 
voor de opwekking van elektriciteit en m.b.t. 
de rechtstreekse lijnen, bepalingen die het be-
heer regelen van het transportnet voor elek-
triciteit, vergunningen voor de levering van 
aardgas, maatregelen die het in aanmerking 
komen van de consumenten regelen, definitie 
van de verplichtingen van openbaar nut; ver-
gunningsstelsel dat van toepassing is op de 
tussenpersonen die in de elektriciteitssector 
actief zijn, het vergunningssysteem m.b.t. de 
installaties voor het transport van gas, enz. 
Bovendien werden ook gewestelijke maatre-
gelen aanvaard met het oog op een volledige 
omzetting in Belgische recht van de voor-
noemde richtlijnen. 

De algemene toezicht- en controleop-
dracht inzake de toepassing van de wetten 
en reglementen betreffende de organisatie en 

29,0%. Het eindverbruik van de handel ver-
toont voor diezelfde periode een stijging van 
14,1%.

In België zijn de (residentiële en tertiaire) 
gebouwen de belangrijkste eindconsument 
van primaire energie (31%), gevolgd door de 
industrie (29,9%) en het transport (22,7%). 
Het niet-energiegebruik, dat de activiteiten-
indicator van de petrochemische industrie 
(aardolie, aardgas) vormt, vertegenwoordigt 
ook een wezenlijke verbruikspost (tabel 2.9). 
Globaal gezien is het eindenergieverbruik 
tussen 2000 en 2007 gedaald aan een jaarlijks 
ritme van 0,9%. In de staalindustrie blijft het 
eindverbruik dalen, een tendens die al in 
1979 werd ingezet (-50%) [8]

Wat de marktaandelen van het totale 
eindverbruik betreft, blijft aardolie de be-
langrijkste energie (49,1% in 2007), gevolgd 
door aardgas (26,3%), elektriciteit (17%), 
vaste brandstoffen (4,7%) en warmte (1,0%). 
Het overige (2%) gaat naar de hernieuwbare 
brandstoffen. In de industriële sector is aard-
olie (8,4%) nu duidelijk voorbijgestoken door 
aardgas (42,2%), elektriciteit (27,5%) en 
vaste brandstoffen (14,5%). Warmte (2,7%) 
is dan weer ingehaald door de hernieuwbare 
brandstoffen (4,7%). In de residentiële sector 
wordt aardgas (40,3%) in 2007 het meeste 
gebruikt als brandstof, in termen van markt-
aandeel, gevolgd door aardolie (32,3%), 
elektriciteit (23,1%), vaste brandstoffen 
(1,6%) en warmte (0,2%). Aardolie, waarvan 
het aandeel in het totale eindverbruik van het 
land dominerend blijft, dekt hoofdzakelijk de 
behoeften van de transportsector, de residen-
tiële huisvesting en het niet-energiegebruik 
(feedstocks). Elektriciteit en aardgas daaren-

In de periode 1979-2007 kende de staal-
sector als enige een daling van 50,0% van het 
eindverbruik. De volledige industriële sector 
ziet voor diezelfde periode het eindverbruik 
dalen met 10,4%. Het eindverbruik van de 
industriële sector, zonder staal, vertoont 
voor deze periode dan weer een toename van 
20,8%.

Over de hele periode 1979-2007 daalt 
het eindverbruik van de residentiële sector 
(en gelijkwaardige sectoren) met 10,7%, ter-
wijl dat van de niet-energiesector stijgt met 

Voor de residentiële sector zien we glo-
baal genomen in 2007 een vrij duidelijke da-
ling in het eindverbruik, nl. met 8,2%.

Het huishoudelijk verbruik is in 2007 met 
9,0% gedaald als gevolg van de vermindering 
van de graaddagen, een tendens die gevolgd 
wordt in de tertiaire sector (handel en dien-
sten), met eenzelfde daling van 9,0%.

Het niet-energiegebruik, dat de activitei-
tenindicator van de petrochemische industrie 
vormt (aardolie, aardgas) kende in 2007 een 
stijging van 3,9%. 

Bron: FOD Economie, ADSEI – De energiemarkt in 2007

Tabel 2.9 Eindverbruik van energie
(verbruik in 2007, in Ktep (OVW), en gemiddeld jaarlijks groeipercentage berekend voor 
de periode 2000-2007)

Eind-
verbruik

(ktep) 2007

Groei-
percentage
1979-2007

Jaarlijks 
gemiddeld 
percentage
1979-2007

Jaarlijks 
gemiddeld 
percentage
2000-2007

Aandeel-
percentage

1979

Aandeel-
percentage

2007

Staalindustrie 3 076
7 %

-50,0 -2,4 -6,7 16,4 7,3

Andere 
industrieën

9 450
23 %

+20,8 +0,7 +0,5 20,9 22,6

Transport 9 510
23 %

+60,4 +1,7 -0,1 15,8 22,7

Residentieel en 
equivalenten

12 988
31 %

-10,7 -0,4 -1,4 38,8 31,0

Niet-energie-
gebruik

6 848
16 %

+29,0 +3,0 +0,8 8,1 16,4

TOTAAL 41 872 +11,9 +0,4 -0,9 100,0 100,0
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Wat aardgas betreft, steeg de prijs van 
een MWh van mei 2007 tot december 2008, 
tot deze weer begon te dalen in januari 2009 
[10].

Elektriciteitsmarkt2.5.4. 
In 2007 bedroeg de totale primaire elek-

triciteitsproductie 88.820 GW. In de periode 
2000-2007 is dit gemiddeld per jaar gestegen 
met 0,8% (tabel 2.11). In 2007 werd deze 
elektriciteitsproductie voor 54,3% verzekerd 
door de kerncentrales (figuur 2.9) en voor 
38,9% door de klassieke thermische centrales 
(vaste brandstoffen 7,3%, gasvormige brand-
stoffen 30,7%, vloeibare stookolie 0,9%). De 
resterende +/-6,8% werd geproduceerd door 
de pompcentrales (1,5%), de hydraulische 
energie (0,4%), de windmolens (0,6%), zon-
ne-energie (0,3%) en de hernieuwbare brand-
stoffen en de recuperatiebrandstoffen die op 
het elektriciteitsnet zijn aangesloten (4,1%). 

de werking van de elektriciteits- en aardgas-
markten, werd toevertrouwd aan de Commis-
sie voor de Regulering van de Elektriciteit en 
het Gas (CREG). Zij verstrekt in dit kader 
ook advies aan de overheid.

De evolutie van de prijzen van aan huis-
houdelijke klanten verkochte elektriciteit 
sinds de liberalisering, geeft aan dat tussen de 
verschillende regio’s uiteenlopende distribu-
tiekosten worden gehanteerd. Zo konden de 
verbruikers in Vlaanderen om geografische 
redenen en stedelijke omstandigheden ge-
nieten van gunstigere voorwaarden. Er geldt 
bovendien een systeem van 100 kWh gratis 
per aansluiting en per gezinslid; zij betalen 
dus minder voor hun elektriciteit. De klanten 
van Brussel en Wallonië daarentegen, die niet 
van dit systeem genieten, hebben een hogere 
factuur gekregen, en deze situatie is nog ver-
ergerd sinds de stijging van de distributieta-
rieven in 2008 [9].

Bron: Eurostat

Tabel 2.10 Evolutie van de elektriciteitsprijzen voor huishoudelijk gebruik in België 
tussen 2000 en 2007

Type residentiële verbruiker Evolutie van 2000 tot 2007

Da (jaarverbruik: 600 kWh) + 23 %

Db (jaarverbruik: 1.200 kWh) +9 %

Dc (jaarverbruik: 3.500 kWh waarvan ‘s nachts: 1.300 kWh) +10 %

Dd (jaarverbruik: 7.500 kWh waarvan ‘s nachts: 2.500 kWh) +13 %

De (jaarverbruik: 20.000 kWh waarvan ‘s nachts: 15.000 kWh) +36 %

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Tabel 2.11 Elektriciteitsproductie
Structuur (2007) en evolutie (gemiddeld jaarlijks groeipercentage berekend voor de 
periode 2000-2007)

2007 2000 Jaarlijkse evolutie (%)
2000-2007

PRIMAIRE PRODUCTIE  88 820 83 894 0,8 %

Kernenergie  48 227 54,3 % 48 157 0,0 %

Hydraulische energie  389 0,4 % 459 -2,3 %

Pompcentrales  1 294 1,5 % 1 240 0,6 %

Geothermische energie, zon, 
wind, enz.

 743 0,8 % 15 74,6 %

Hernieuwbare en 
recuperatiebrandstoffen

 3 643 4,1 % 1 219 16,9 %

Fossiele
brandstoffen

Vloeibare 813

38,9 % 32 804 0,7 %Gasvormige 27 238

Vaste 6 473

IMPORT  15 816 11 645 4,5 %

EXPORT  9 037 7 319 3,1 %

Het aandeel van de vloeibare brandstoffen in 
de elektriciteitsproductie daalt al vele jaren. 
Dit aandeel, dat in 1971 nog 52,7% verte-
genwoordigde, bedraagt nog slechts 0,9% in 
2007. 

Het eindverbruik van elektriciteit is ge-
durende dezelfde periode jaarlijks met 1,0% 
gestegen. Het verbruik is bijna evenredig 

verdeeld tussen de industriële sector (48,4%) 
en de residentiële en tertiaire sector (49,6%); 
het verbruik van de huishoudelijke sector 
stijgt sneller dan dat van de industrie (1,8% 
vs. 0,1%) die zij sinds 2006 overschrijdt. De 
resterende elektriciteit (2,0%) wordt door de 
transportsector verbruikt.
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werkgelegenheid, hebben de overheden de 
ontwikkeling van de hernieuwbare energie 
gestimuleerd. 

Er wordt verwacht dat de hernieuwbare 
energie op termijn een belangrijk aandeel van 
de primaire energieproductie zal vertegen-
woordigen. De richtlijn 2001/77/EG m.b.t. 
de bevordering van de elektriciteit die op ba-
sis van hernieuwbare energiebronnen wordt 
geproduceerd, legt in dit verband een indica-
tieve doelstelling vast waarbij de elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen in 2010 
6% van het bruto elektriciteitsverbruik zou 
moeten vertegenwoordigen. Vooral m.b.t. de 
windenergie werden heel wat projecten geïm-
plementeerd. In 2007 vertegenwoordigde de 
hernieuwbare energie (hydraulische energie, 
windenergie, biomassa en recuperatiebrand-
stoffen) 5,4% van de primaire productie van 
elektriciteit. 

Hernieuwbare energie2.5.5. 
De belangrijkste hernieuwbare energie-

bron die in België wordt geëxploiteerd, is 
biomassa (figuur 2.5). Het aandeel van de 
hernieuwbare energie in de primaire ener-
gieproductie blijft laag (minder dan 1% in 
de periode 1990-2000, gestegen tot 5,0% 
in 2007) [11]. Deze situatie heeft met ver-
schillende factoren te maken, waaronder het 
relatief laag potentieel van dit type energie 
in België. Zowel de kleine oppervlakte van 
het grondgebied als de geringe beschikbaar-
heid van hydraulische hulpbronnen (met 
een bijna volledig geëxploiteerd potentieel), 
geothermische hulpbronnen en - in mindere 
mate - zonne-energie remmen de ontwikke-
ling van de hernieuwbare energie in België 
af. Als reactie op vragen rond de verzeke-
ring van de energiebevoorrading, de vervui-
lende emissies maar ook het benutten van de 
plaatselijke hulpbronnen en het creëren van 

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Tabel 2.12 Elektriciteitsverbruik per sector (in GWh)

2007 2000 Jaarlijkse evolutie (%)
2000-2007

Industrie  40 133 (48,4 %) 39 868 0,1 %

Transport  1 675 (2,0 %) 1 443 2,2 %

Huishoudelijk en 
gelijkwaardig

 41 088 (49,6 %) 36 231 1,8 %

Eindverbruik  82 896 (100 %) 77 542 1,0 %

Bron: FOD Economie

Figuur 2.5  Bijdrage van de verschillende bronnen aan de 
primaire productie van hernieuwbare energie (2007)
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In het Waalse Gewest is 2,6% van de 
opgewekte elektriciteit afkomstig van her-
nieuwbare energiebronnen. De productieca-
paciteit (2007) bedraagt er 306 MW. Deze 
cijfers blijven evolueren. Vooral de opwek-
king van elektriciteit op basis van windener-

gie ontwikkelt zich sterk. In het Vlaamse 
Gewest steeg de groenestroomproductie in 
de periode 2004-2007 van 630 GWh tot 1641 
GWh. Het aandeel van de Vlaamse groene 
stroom in de elektriciteitsleveringen steeg al-
dus tot 2,7% in 2007.



26 2. Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en de verwijdering van broeikasgassen

voertuigen momenteel niet snel genoeg gaat 
om de impact van het toegenomen wegver-
keer te compenseren.

Personenvervoer2.6.2. 
Als we de mobiliteit van de personen 

uitdrukken in reizigerskilometers, blijft de 
wagen (of de motor) het belangrijkste trans-
portmiddel in België (75,2% van alle gemo-
toriseerde verplaatsingen in 2007). Het open-
baar vervoer vertegenwoordigt slechts 4,8% 
van het personenvervoer (tabel 2.13).

De motoriseringgraad blijft hoog: meer 
dan 5 miljoen voertuigen voor 10,5 miljoen 
inwoners. Sinds 2000 bedraagt de BVRI-
index nagenoeg 133, wat overeenkomt met 
een gemiddelde van 15.000 km per jaar per 
personenauto. Diezelfde tendens wordt ook 
in andere landen van Europa waargenomen. 
Overigens gebruiken 70% van de Belgen 
dagelijks hun wagen, tegenover slechts 53% 
van de Nederlanders.

De recente tendensen lijken ook aan te 
tonen dat de doorbraak van nieuwe techno-
logieën m.b.t. het energierendement van de 

van de transportsector, een grote verbruiker 
van olieproducten (figuur 2.6). Deze groei 
heeft in het bijzonder betrekking op het weg-
transport en het luchttransport, waarvoor de 
sterkste groei wordt waargenomen. Onder 
de verschillende transportmodi verbruikt het 
wegtransport de meeste energie in België 
(8.196.000 toe in 2007). Ook verbruikt het 
wegtransport de meeste energie per getrans-
porteerde eenheid per km. Het park van de 
personenwagens is letterlijk geëxplodeerd en 
lijkt weinig afhankelijk van de economische 
conjunctuur (Belgisch autodichtheidpercen-
tage: 1 wagen per 2 inwoners). 

Transportsector2.6. 

Algemene beschrijving2.6.1. 
België, dicht bevolkt en gelegen in het 

centrum van Europa, is een belangrijke tran-
sitzone. Voor de economische activiteit van 
het land, die vooral op de export is gericht, 
is een dicht wegen- en spoorwegnet nood-
zakelijk (een van de dichtste in de Europese 
Unie). De uitbreiding van de intra-Europese 
ruimte heeft het transitverkeer nog doen toe-
nemen. Daaruit volgt een voortdurende groei 

Bron: Eurostat

Figuur 2.6  Eindverbruik van energie van de transportsector
volgens de transportmodus (1.000 toe)
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Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, Nationaal Instituut voor de Statistiek en NMBS

Tabel 2.13  Evolutie van de mobiliteit over de weg in 2007 (uitgedrukt in reizigerskilometers)

Miljard 
reizigers-km/jaar  

WAGENS
en motoren

OPENBAAR 
VERVOER

(metro, tram, bus, 
erkende autocar)

ANDERE 
AUTOCARS

(privé- of 
buitenlandse 

maatschappijen)

SPOORWEG

TOTAAL 150,79 113,38 7,25 20,22 9,932

waarvan Vlaanderen: 62,89 3,94 5,68 5,74

Wallonië : 45,14 1,79 7,28 3,36

Brussels Hoofdst. 
Gewest :

4,25 1,53 0,65 0,83

RELATIEF AANDEEL 
IN %

75,2 %
76,0 %

4,8 %
4,8 %

13,4 %
12,6 %

6,6 %
6,6 %

EVOLUTIE 2006-2007 +2,1 % +4,4 % +9,4 % +3,4 %

 

in 1960 : 47 stijging sinds 
1960:

221 %  
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Bron: Federaal Planbureau

in 2005. Deze evolutie is in de eerste plaats 
te wijten aan de stijging van de uitgaven voor 
het gebruik van voertuigen en in mindere 
mate aan de aankoop van voertuigen [12].

FEBIAC (de Belgische automobiel- en 
tweewielerfederatie) kondigde aan dat de 
verkoop van zuinige wagens, die recht geven 
op een korting op factuur toegekend door de 
Federale Staat, in België in 2007 is verdub-
beld, tot voorbij de kaap van 31.000. De zui-
nige wagens veroverden in 2008 een markt-
aandeel van 8,2%.

In de zoektocht naar andere transport-
middelen zit de verkoop van gemotoriseerde 
tweewielers in de lift en de fietscultuur krijgt 
nog steeds de wind in de rug in het noorden 
van het land, terwijl van een opkomende 
fietscultuur kan worden gesproken in Brussel 
en Wallonië. 

Alle wijzen van openbaar vervoer breiden 
sterk uit, als gevolg van de inspanningen van 
de overheden voor een duurzamere mobiliteit 
en meer klantgerichte privé-initiatieven.

Openbaar vervoer
De daling van het marktaandeel die het 

openbaar vervoer eerder ondervond, is ge-
stopt en de diverse openbare vervoersmaat-
schappijen doen belangrijke investeringen 
om hun capaciteit te verhogen.

Goederentransport2.6.3. 
Dankzij de geografische ligging van het 

land – in het centrum van de belangrijkste 
Europese markten – en een goed logistiek- en 
transportbeheer in België, stijgen alle vormen 
van het vrachttransport in België aanzienlijk. 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat het 
groeiend gebruik van diesel in het Belgische 
wagenpark (nu 57% van de wagens) ook een 
impact heeft op de evolutie van de emissies 
(lagere CO2-emissies, maar hogere emissies 
van NOx en partikels). Sterker nog: in 2008 
waren 79% van de nieuw ingeschreven wa-
gens dieselwagens. Ook de airco-installaties 
raken alsmaar meer ingeburgerd.

De uitgaven die de gezinnen aan transport 
besteden, zijn sneller toegenomen dan het to-
tale verbruik: van 13,7% in 1995 naar 15,8% 

Bovendien heeft de groeiende verzadi-
ging van het wegennet tot gevolg dat de stij-
ging van het brandstofverbruik (en de emis-
sies) groter is dan de toename van het aantal 
afgelegde kilometers. Paradoxaal genoeg 
moedigt de verslechtering van de verkeers-
omstandigheden door de verlaging van de ge-
middelde snelheid eerder aan tot het gebruik 
van de eigen wagen (“om tijd te winnen”) 
dan tot het nemen van het openbaar vervoer, 
wat het probleem nog verergert. 

De verplaatsingen met de wagen zijn de 
afgelopen jaren blijven toenemen, zij het in 
mindere mate dan het openbaar vervoer (bus, 
metro, spoorweg). Het feit dat het personen-
vervoer via de weg is blijven toenemen, kan 
aan de hand van de volgende factoren wor-
den verklaard:

de ‘ontstedelijking’ en de versnippering – 
van de woonvorm (of toenemende ver-
stedelijking van de rand)
de ontwikkeling van de dienstensector, – 
gecombineerd met een zwakke polarisa-
tie van de inplanting van de handelszaken 
en de ondernemingen;
de stijging van het beschikbaar inkomen – 
en de vrije tijd van de huisgezinnen;
een nog steeds gunstige fiscaliteit voor de – 
aankoop van bedrijfswagens en voor het 
gebruik van de wagen
de ontwikkeling van Brussel als natio-– 
nale hoofdstad en zetel van de Europese 
instellingen, waardoor werk wordt ge-
creëerd maar ook het aantal pendelaars 
toeneemt;
de verplaatsingsketens die alsmaar com-– 
plexer worden en het frequenter gebruik 
van de wagen aanmoedigen.
het mobiliteitsgedrag en de keuze van – 
de gezinnen voor comfortabele wagens 
waarvan de bezettingsgraad alsmaar la-
ger wordt (cf. hoge motoriseringgraad).

De combinatie van deze verschillende 
factoren, die allemaal in dezelfde richting 
gaan, dreigt tot gevolg te hebben dat het weg-
verkeer voor het personenvervoer zal blijven 
toenemen en dat de eruit voortvloeiende 
emissies zullen blijven stijgen (volgens het 
federaal planbureau zal tussen 2005 en 2030 
het aantal passagiers-km met 30% toenemen, 
het aantal ton-km met 60% en de broeikas-
gasemissies met 18%). 

Figuur 2.7 Evolutie van het aandeel van de uitgaven voor transport in het totale 
verbruik van de gezinnen in België (%)
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Landbouw- en 2.7.2. 
voedingsmiddelenindustrie

De landbouw- en voedingsmiddelenindu-
strie is, inzake toegevoegde waarde, de derde 
industriële sector in België. Ook is deze in-
dustrie de tweede werkgever en wordt ze ge-
kenmerkt door een zeer groot aantal KMO’s. 
De export tekent voor de helft van de omzet. 
De belangrijkste sectoren zijn de brouwerij-
en, de slachthuizen en het vlees, en het brood 
en banket.

vroegere industriële bekkens van Wallonië 
zijn gevestigd, maar ook in Vlaanderen, op 
meer versnipperde locaties. In de jaren ze-
ventig heeft de crisis in de sector tot aanzien-
lijke herstructureringen geleid.

Na een uiterst gunstige conjunctuur in 
2007, gedreven door de vraag van de gebrui-
kerssectoren, waardoor zelfs een hoogoven 
opnieuw kon worden geopend, sloeg deze 
tendens volledig om als gevolg van de uit-
eenspatting van de financiële luchtbel en de 
eruit voortvloeiende crisis.

Industriële sector2.7. 

Vroeger zorgden het ijzer en staal, de 
werktuigbouw, het textiel en de chemische 
industrie voor het succes van de Belgische 
industrie, waarvan de producten op grote 
schaal werden geëxporteerd. Sedert 1960 is 
het profiel van de industrie, zowel in België 
als elders in Europa, echter grondig gewij-
zigd. Het belang ervan in de economische 
activiteit is verminderd en de structuren en 
ruimtelijke spreiding zijn veranderd.

Metaalindustrie2.7.1. 
Deze sector in verval omvat de ijzer- en 

staalindustrie en de verwerking van staal en 
non-ferrometalen. Deze sector bestaat hoofd-
zakelijk uit grote ondernemingen die in de 

De globale transportvolumes zijn in 2007 ge-
stegen. Gelet op de groeiende wereldecono-
mie (in China, Brazilië en India bv.) zal deze 
groei zich normaal voortzetten.

De vraag naar transport over land blijft 
hoofdzakelijk gericht op het wegtransport 
(met een marktaandeel van ongeveer 75%) 
omwille van zijn voordelen op het vlak van 
flexibiliteit, betrouwbaarheid en prijs, vóór 
de spoorweg (ongeveer 11%) en de binnen-
vaart (ongeveer 14%). Toch kent ook het 
goederentransport via het spoor en de bin-
nenvaart een mooie groei.

De via de weg vervoerde tonnage is ge-
stegen voor alle transportwijzen (cf. tabel 
2.14).

Bron: FOD Economie - ADSEI -   sleutelcijfers 2008

Tabel 2.14  Evolutie van het goederentransport

Miljoen ton km Relatief aandeel (%) Evolutie (%) Evolutie 
(jaarlijks %)

(2000) (2007) (2000) (2007) 2000-2007 2000-2007

Binnen-
scheepvaart

7 313 9 393* 12,6 % 14,3 % (28,4 %)* (3,6 %)*

Spoorweg 7 574 7 713 13,0 % 11,7 % 1,8 % 0,3 %

Wegtransport 43 297 48 566 74,4 % 74,0 % 12,2 % 1,7 %

* de gegevens van 2007 zijn niet te vergelijken met de gegevens van de voorgaande jaren 
omdat de methode door een nieuw reglement is gewijzigd.

Bron: FOD Economie - ADSEI

Figuur 2.8  Goederentransport in miljoen ton km (1960-2007)
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port bereikte 99,2 miljard EUR in 2007 (met 
inbegrip van de transit). De buitenlandse han-
del van chemische en farmaceutische produc-
ten, plastiek- en rubbermaterialen creëerde in 
2007 een positieve handelsbalans van meer 
dan 18 miljard EUR en droeg hierdoor bij tot 
de groei van de Belgische economie. 

Sedert 2005 overstijgt de handelsbalans 
van de chemische en biowetenschappenin-
dustrie de totale handelsbalans van België in 
zijn geheel. De investeringen liepen in 2007 
op tot 1,96 miljard EUR, wat meer dan een 
kwart is van de investeringen in de volledige 
Belgische verwerkende industrie. Hierin zit-
ten zowel de uitbreidingen van de productie-
capaciteit als nieuwe investeringen. Bijna de 
helft van deze investeringen werden gereali-
seerd in de basischemie, waarvan twee derde 
in de regio van Antwerpen [14].

Werktuigbouw2.7.5. 
De auto-industrie in België beperkt zich 

tot de assemblage. Deze assemblage wordt 
voor het grootste deel verricht in de grote 
montageafdelingen die in handen zijn van 
multinationale ondernemingen. De spoor-
wegbouw is in België goed ingeburgerd, 
net als de zeer technologische sector van de 
vliegtuigbouw.

Heel de auto-industrie (monteurs, con-
structeurs en importeurs) oefent een be-
langrijke invloed uit op de economie en de 
tewerkstelling. De hele sector, samen met de 
aanverwante diensten (handel in voertuigen 
en brandstoffen, onderhoud en herstellingen, 
enz.) zorgt voor meer dan 126.000 banen  
(tabel 2.15).

Textielindustrie2.7.3. 
Gedurende verschillende eeuwen was 

de textielsector een belangrijke en gerenom-
meerde activiteit, zowel in het noorden als 
het zuiden van het land. De afgelopen decen-
nia heeft deze industrie zich vooral gegroe-
peerd in het Vlaamse Gewest, dat voor 90% 
van de nationale productie tekent. De sector 
heeft geleden onder de lagere loonlasten die 
buiten Europa gelden.

In 2008 verloor de textielproductie 12% 
aan volume en de omzet daalde met 14,3% 
als gevolg van een zeer ongunstige conjunc-
tuur [13].

Chemische industrie2.7.4. 
De chemie vertegenwoordigt meer dan 

één vijfde van de omzet van de Belgische in-
dustriesector, en meer dan 20% van de totale 
export van het land. Op dit vlak is België de 
tiende handelsmogendheid wereldwijd. Het 
land realiseert immers ongeveer 4% van de 
handelsbetrekkingen over de hele wereld. De 
productie van de Belgische chemiesector be-
treft een brede waaier producten.

De sector is één van de meest gespeciali-
seerde sectoren in de wereld en is de tweede 
grootste verwerkende industrie in België. De 
omzet steeg in 2007 uit boven de 54 miljard 
EUR en vertegenwoordigde 1/5 van de omzet 
van de volledige verwerkende industrie, 16% 
van de totale tewerkstelling in de verwerken-
de industrie. De sector chemie en bioweten-
schappen is sterk gericht op de export. De ex-

Bron: Eurostat

Bron: FOD Economie – ADSEI:, 2006 en RSZ 2007. Berekening: Forem [15]

Tabel 2.16 Afvalproductie per economische activiteit (2006)

Tabel 2.15  Aantal vestigingen en banen in de auto-industrie (2007)

2004 (in duizend ton) 2006 (in duizend ton)

Landbouw, jacht en bosbouw 1 185 360

Visserij en aquacultuur 2 2

Winningindustrieën 384 159

Verwerkende industrieën met uitz. van 
recyclage

18 177 15 308

Productie en distributie van elektriciteit, 
aardgas en water

990 1 285

Bouw 11 037 13 090

Andere economische activiteiten (diensten) 8 689 7 039

Afvalbeheerbedrijven 7 021 17 364

Huishoudelijk afval 5 325 4 745

TOTAAL 52 809 59 352

Aantal 
vestigingen 

in 2007

Aantal 
werknemers 

in 2007

Aantal 
zelfstandigen 

in 2006

Waals Gewest 3 389 21 758 5 333

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 747 8 949 1 419

Vlaams Gewest 5 521 78 910 9 802

België 9 657 109 617 16 607
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Bron: Eurostat

Dit akkoord voerde nieuwe doelstellingen in 
voor de terugwinning (90%) en de recyclage 
(80%) van verpakkingen, evenals een finan-
ciële inspanning vanwege het in de gewes-
ten erkende organisme voor huishoudelijke 
verpakking (0,5 EUR/inwoner/jaar) om bij te 
dragen aan hun beleid op het vlak van pre-
ventie en beheer van verpakkingsafval.

Het door deze commissie erkende orga-
nisme (FOST Plus) zorgt voor de uitvoering 

ten van afval sterk beperkt kon worden (fig. 
2.10). Toch blijft de problematiek in verband 
met de vermindering van afvalproductie een 
prioriteit voor de overheden2.

Op het vlak van recyclage van verpak-
kingen werd een opmerkelijke vooruitgang 
waargenomen.

Er werd een nieuw interregionaal sa-
menwerkingsakkoord (ISA) afgesloten als 
omzetting van de Richtlijn 2004/12/EG tot 
wijziging van de Richtlijn 94/62/EG m.b.t. 
de verpakkingen en het verpakkingsafval. 

de afvalbeheerbedrijven (die de shift van het 
afval van de andere sectoren dragen), werden 
de sterkste volumestijgingen waargenomen 
in de productie- en distributiesectoren van 
elektriciteit, aardgas en water (+14%) en de 
bouwsector (+9%).

Van 1996 tot 2007 is de hoeveelheid ge-
meentelijk afval gestegen met 9,8% (fig. 2.9). 
Deze evolutie wordt gelukkig goedgemaakt 
door de aanzienlijke verbeteringen in de ver-
werking ervan, waardoor het gewoon stor-

Afvalsector2.8. 

Voor alle sectoren samen bedraagt de 
productie van afval in België 59.352 duizend 
ton (2006), een stijging van 6% ten opzichte 
van 2004. De grootste bijdragers waren de 
afvalbeheerbedrijven (29,26%), de verwer-
kende industrie (25,79 %) en de bouwsector 
(22,05%) (tabel 2.16). Met uitzondering van 

Bron: Eurostat

Figuur 2.9  Evolutie van de hoeveelheid gemeentelijk afval per inwoner  
(1996-2007)

Figuur 2.10  Verdeling tussen de behandelingsmethodes voor gemeentelijk afval 
in 1995 en 2007
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van de terugnameplicht van de verantwoor-
delijken van huishoudelijke verpakkingen. 
De inzameling berust op een gemengd sy-
steem: een deur-aan-deurinzameling bij de 
burgers en een inzameling gebaseerd op de 
vrijwillige inbreng van de burger, via contai-
nerparken en de verspreid opgestelde glasbol-
len. Dankzij dit systeem bekleedt België een 
leiderspositie op het vlak van de selectieve 
inzameling en  recyclage van huishoudelijke 
verpakkingen binnen de Europese Unie: in 
2008 lag het recyclage- en terugwinningsper-
centage op 96,6% (93,0% voor recyclage en 
3,6% voor verbranding met recuperatie van 
energie) (tabel 2.18). Deze hoge recyclage- 
en terugwinningspercentages werden boven-
dien verkregen aan een kost van minder dan 
5 euro per inwoner per jaar.

Bron: Fost plus

Bron: Fost Plus

Tabel 2.18  Verpakkingsafval. Gerecycleerde hoeveelheden (2008) en evolutie 1995-2008

Tabel 2.17  Nieuwe recyclagedoelstellingen

Europese 
Richtlijn 

2004

ISA 1997 ISA2009 Resultaten 
Fost Plus 

2008
Huis-

houdelijke 
verpakking

Industriële 
verpakking

Huis-
houdelijke 
verpakking

Industriële 
verpakking

Glas 60 % 15 % 60 % 111,7 %

Papier / karton 60 % 15 % 60 % 122,6 %

Drankkartons 15 % 60 % 77,5 %

Metaal 50 % 15 % 50 % 98,0 %

Plastiek 22,5 % 15 % 30 % 36,4 %

Hout 15 % 15 % 15 % n.a.

Recyclage 55-80 % 50 % 50 % 80 % 80 %* 93,0 %

Terugwinning 60 % 80 % 80 % 90 % 85 %* 96.6 %

*: vanaf 2010

Gerecycleerde hoeveelheden 
in 2008 (ton/jaar)

Evolutie 1995-2008

Glas 310 248 155 %

Papier/Karton* 191 867 732 %

Metalen 86 276 280 %

Flessen en flacons 87 919 2520 %

TOTAAL 676 310 293 %

* Met inbegrip van drankkartons

Na enkele jaren weerstand heeft de aller-
laatste gemeente in België in de herfst van 
2008 beslist om zich bij het ‘Fost Plus’-sy-
steem aan te sluiten. Hiermee is een 100% 
dekking van het Belgische grondgebied sinds 
1 januari 2009 een feit. Na een stabilisatie in 
2007 is de opbrengst van de inzamelingen 
opnieuw gestegen van 62,9 naar 63,4 kg per 
inwoner per jaar.

De verpakkingsmarkt kent een langzame 
groei met vele pieken, te wijten aan uiteenlo-
pende factoren, met als opmerkelijkste de in-
vloed van het weer. Inderdaad, een warm jaar 
(zoals 2003 en 2006) heeft een rechtstreekse 
invloed op de stijging van de hoeveelheid 
verkochte drankverpakkingen [16].

Bron: FOD Economie - ADSEI – Huishoudbudgetenquête 2001 & 2007

Figuur 2.11  Verdeling van de woningtypes in 2001 en 2007
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Bron : FOD Economie - ADSEI – Huishoudbudgetenquête 2001 & 2007

en één op vier in een appartement (25,5%). 
Het aandeel van de huisgezinnen die in een 
appartement wonen, is de laatste jaren licht-
jes toegenomen (figuur 2.11).

In 2007 bleef het vastgoedpark oud, 
waarbij nog steeds slechts één persoon op 
vijf (23,7%) van een woning van minder dan 
20 jaar oud geniet. Hierbij was weliswaar 
70,2% van de huisgezinnen eigenaar van hun 
woning. 

Het aantal woningen uitgerust met cen-
trale verwarming blijft stijgen en bedraagt 
80,3% in 2007 tegenover 76,6% in 2001. De 
meest gebruikte brandstof is aardgas (54,1%). 
Deze stijging ontwikkelde zich vooral ten 
nadele van stookolie (34,5%) (figuur 2.12). 

Vastgoedpark2.9. 

De laatste volledige gegevens betreffen-
de het Belgische vastgoedpark dateren van 
het socio-economisch onderzoek van 2001, 
waarvan de resultaten werden voorgesteld in 
de 4e Nationale Mededeling. Sinds 1999 be-
schikken we echter over maandelijkse enquê-
tes gehouden bij 300 huisgezinnen waarvan 
de antwoorden naar de hele bevolking wor-
den geëxtrapoleerd. Deze berekeningswijze 
geeft voor 2001 enkele verschillen in de cij-
fers tussen de twee informatiebronnen.

In 2007 wonen drie huisgezinnen op vier 
nog steeds in een eengezinswoning (72,9%) 

Figuur 2.12  Energie of meest gebruikte brandstof voor verwarming
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Principe van de graaddagen

“De koude in cijfers vertaald”
Het verbruik van energie voor verwarming 

is verbonden met het temperatuursverschil tus-
sen de binnen- en buitenomgeving van het ge-
bouw. Maar de temperatuur verschilt van plaats 
tot plaats.

Het begrip “graaddag” werd ingevoerd om 
de hoeveelheid verbruikte warmte te kunnen be-
palen over een bepaalde periode en om vergelij-
kingen te kunnen doen tussen gebouwen gelegen 
in verschillende klimaatzones.

Het principe bestaat in het dag na dag optel-
len van de bestaande verschillen tussen binnen- 
en buitentemperatuur. Bijvoorbeeld, wanneer 
het midden op de dag binnen 20° is en buiten 
5°, dan spreekt men van 15 graaddagen. Zo ook 
worden 3 dagen met een buitentemperatuur van 
0°C gerekend als 60 graaddagen.

Door de verschillen tussen binnen en bui-
ten van alle dagen in de verwarmde periode op 
te tellen, krijgt men een cijfer dat proportioneel 
is aan de warmtebehoefte van het gebouw: de 
graaddagen van het gebouw.

Algemeen kan men stellen dat het aantal 
graaddagen van een verwarmingsperiode gelijk 
is aan het product van het aantal verwarmde 
dagen vermenigvuldigd met het verschil tussen 
de gemiddelde  binnentemperatuur van het be-
schouwde lokaal en de gemiddelde buitentem-
peratuur. GD = aantal verwarmde dagen x (ge-
middelde binnenT – gemiddelde buitenT).

Wat is een “gemiddelde dagtemperatuur”?
Een gebouw heeft een bepaalde inertie. 

Men kwam tot het besluit dat de verwarmings-
behoefte van een gebouw proportioneel was met 
de gemiddelde temperatuur van een dag (en niet 
met de koudste temperatuur van ‘s nachts). Er 

werd overeengekomen om het rekenkundig ge-
middelde tussen de minimale nachttemperatuur 
en de maximale dagtemperatuur als referentie te 
nemen. 

Zo zal een minimumtemperatuur van -5°C 
om 3.00 uur ‘s morgens en +7° om 15.00 u. wor-
den gerekend als een dag met een gemiddelde 
temperatuur van 1°C. 

“Normale” graaddagen op basis 15/15
De in een gebouw te leveren warmte is niet 

strikt proportioneel met het verschil tussen de 
gemiddelde buitentemperatuur en de comfort-
temperatuur van het lokaal. Een gebouw geniet 
namelijk van bepaalde gratis inbrengen: de zon, 
de warmte geproduceerd door de personen in het 
gebouw en de apparaten (de interne winsten).

Zo leert de ervaring dat in ons land, voor 
een gezinswoning, een gemiddelde binnentempe-
ratuur (gemiddelde over alle kamers en gemid-
delde over de volledige 24 uur van een dag) van 
18°C als representatief kon worden beschouwd 
voor de gewenste comforttemperatuur.

En de gratis inbreng (interne en externe 
winsten) wordt gemiddeld geraamd op ongeveer 
3°C.

Het verwarmingssysteem moet dus slechts 
tot 15°C opwarmen (de zon en de personen in 
het gebouw zorgen voor een temperatuurstijging 
tot 18°C).

Zo ook kan de verwarming worden onder-
broken als het buiten 15°C is: men bevindt zich 
dan buiten het verwarmingsseizoen.

Men spreekt dus van “graaddagen 15/15” 
als de representatieve indicator van de verwar-
mingsbehoeften van onze streek. Zo zal een mi-
nimumtemperatuur van -5°C om 3.00 u. ‘s mor-
gens en +5° om 15.00 u. worden gerekend als 15 
GD op basis 15/15. [17]



33

Steenkool gaat eveneens verder achteruit en 
vertegenwoordigt in 2007 nog slechts 1,3%. 

De normale graaddagen vastgesteld door 
het KMI over de laatste 30 jaar vormen de 
referentie voor de bepaling van een gemid-
delde, strenge winter (tabel 2.19).

In een woning draagt naast de verwar-
ming nog een andere post aanzienlijk bij tot 
het energieverbruik: de huidhoudapparaten. 
De tabel 2;20 geeft een overzicht van deze 
toestellen. Deze gegevens weerspiegelen zo-
wel de toename aan huishoudelijk comfort 
als de evolutie van de technologische voor-
uitgang.

 Land- en bosbouw2.10. 

Door de positieve invloed van zijn 
vruchtbare gronden en zijn gematigd klimaat 
is de Belgische landbouw gespecialiseerd in 
de groenteteelt en de tuinbouw, graangewas-
sen, aardappelen, suikerbieten, de veeteelt en 
de melkproductie. Door de beperkte omvang 
van de Belgische kusten is het economisch 
belang van de Belgische visvangst niet zo 
groot.

Hoewel de totale landbouwgrond het 
grootste deel van de landoppervlakte van 
België vertegenwoordigt, neemt deze meer 
en meer af (tabel 2.21), hoofdzakelijk ten 
voordele van de bebouwde grond. Deze trend 
is duidelijker in het Vlaamse Gewest dan in 
het Waalse Gewest. Uiteraard is de druk in 
Brussel het grootst, maar dat komt overeen 
met de inherente ontwikkeling van een stede-
lijke structuur met een beperkte oppervlakte.

Bon: KMI

Tabel 2.19  Graaddagen voor 2008 
(GD 15/15 te Ukkel) en (normale) 
gemiddelde waarden over de 
periode 1968-2000

Bron: FOD Economie - ADSEI - Huishoudbudgetenquête 2001 & 2007

Tabel 2.20  Aandeel huisgezinnen in het bezit van huishoudelijke apparatuur

2001 2007
Grote huishoudapparaten

Elektrisch kookfornuis 62,5 % 67,2 %

Kookfornuis op aardgas 28,3 % 26,8 %

Kookfornuis op gasfles 11,5 % 8,0 %

Andere kookfornuizen 3,9 % 3,8 %

Microgolfoven  74,2 % 86,5 %

Vaatwasser    42,3 % 50,9 %

Koelkast 67,7 % 67,1 %

Combinatie koelkast-diepvriezer (2-deurs) 39,2 % 46,0 %

Diepvriezer (koffer of met laden) 63,2 % 61,2 %

Wasmachine 88,9 % 90,3 %

Droogkast (op elektriciteit) 53,1 % 60,1 %

Wasdroog-combinatie 1,4 % 1,3 %

Kleine elektrische huishoudapparaten

Naaimachine 46,3 % 39,5 %

Strijkijzer   95,7 % 94,9 %

Stofzuiger 95,7 % 95,8 %

Vrijetijds- en communicatieapparaten

Gsm 63,2 % 92,5 %

Fax 14,3 % 13,0 %

PC 48,8 % 72,0 %

Televisie 95,2 % 96,0 %

Videorecorder (voor videocassette) 74,8 % 69,3 %

DVD-lezer - 70,5 %

Hifiketen  77,9 % 72,3 %

CD-lezer (met inbegrip van draagbare) niet geïntegreerd in hifiketen 37,1 % 40,2 %

Videocamera 18,3 % 18,5 %

Digitaal fototoestel - 55,1 %

2008 Normale 
waarden

januari 269,8 365,1

februari 259,2 327,4

maart 268,3 269,8

april 173,4 184,8

mei 21,8 75,5

juni 18,6 27

juli 2,3 5,6

augustus 1,3 5,4

september 48,8 34

oktober 140,8 127,4

november 244,7 255,4

december 380,5 339,5

TOTAAL 1829,5 2016,6
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Bron: FOD Economie - ADSEI

Bron: FOD Economie - sleutelcijfers 2008

Tabel 2.21  Totale landbouwgrond

Tabel 2.22  Land- en tuinbouwinventarisatie (2008)

Totale landbouwgrond 
(km2) in 2008

Evolutie  
1990-2008

Evolutie  
2000-2008

Vlaams Gewest  8 273,42 (47.80 %) -6,68 % -2,37 %

Waals Gewest  9 023,26 (52.13 %) -4,21 % -1,55 %

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  12,60 (0.07 %) -25,49 % -9,35 %

België  17 309,28 -5,42 % -1,95 %

2000 2008
Evolutie  

2000-2008

Aantal land- en tuinbouwbedrijven 61 705 46 687 -24,3 %

Gebruikte landbouwoppervlakte (in km2) 13 940,83 13 721,92 -1,6 %

Landbouwarbeiders     107 399 87 349 -18,7 %

Dieren (x1000)

Runderen 3 042 2 613 -14,1 %

 - waarvan melkkoeien   594 495 -16,7 %

Varkens 7 369 6 269 -14,9 %

Hennen en kippen  15 232 11 818 -22,4 %

Kuikens 24 498 20 386 -16,8 %

Teelten (in km2)

Granen (uitgezonderd maïs) 2 777,03 2 910,51 4,8 %

Suikerbieten 908,58 635,23 -30,1 %

Maïs 2 021,19 2 484,07 22,9 %

Aardappelen (uitgezonderd planten) 639,79 635,21 -0,7 %

Bron: FOD Economie

Figuur 2.13  Aantal biolandbouwbedrijven en overeenstemmende oppervlakte (km2) 
voor de periode 1987-2007 in het Vlaamse Gewest en in het Waalse Gewest
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Terwijl er steeds minder handarbeiders 
aan te pas komen, stijgt het aantal tractoren 
en andere landbouwapparatuur spectaculair: 
+ 18% in 20 jaar.

Ondanks de vastgestelde achteruitgang 
blijven de landbouw en de visvangst toch be-
langrijke economische sectoren. De afgelo-
pen twintig jaar is de oppervlakte die aan de 
biologische landbouw wordt gewijd 28 maal 
groter geworden; in dezelfde tijdspanne is het 
aantal ‘biologische’ landbouwbedrijven ver-
achtvoudigd (figuur 2.13).

In 2006 bedraagt de gemiddelde opper-
vlakte van een biolandbouwbedrijf 0,141 
km2 in het Vlaamse Gewest en 0,444 km2 in 
het Waalse Gewest.

De bosverspreiding in België is weer-
gegeven in Tabel 2.23. De totale bosopper-
vlakte bedroeg in 2007 in totaal 1080,18 
km2, terwijl de Waalse bossen 4960,39 km2 

bestreken.  

In 2008 werden er in totaal 46.687 land- 
en tuinbouwbedrijven geteld (tabel 2.22). 
Wallonië beschikt over een grotere landbouw-
oppervlakte dan Vlaanderen (55% tegenover 
45%), maar brengt slechts de helft van de 
toegevoegde waarde ervan voort (twee derde 
van de intensieve landbouwbedrijven bevin-
den zich in Vlaanderen). De actieve bevolking 
die in de landbouwsector is tewerkgesteld, is 
sedert de tweede wereldoorlog blijven dalen. 
Momenteel vertegenwoordigt de bevolking 
die in de landbouw en de visvangst actief is, 
nauwelijks 1% van de bevolking (tegenover 
21,5% in 1910). De blijvende daling van de 
tewerkstelling in de landbouw die de laatste 
jaren werd opgetekend, laat veronderstellen 
dat deze evolutie nog niet aan zijn einde is 
gekomen. De jongste jaren is het aantal land-
bouwbedrijven gevoelig blijven dalen, net 
zoals de ontgonnen landbouwoppervlakte, 
zij het in mindere mate. Dit betekent dat de 
bedrijven gemiddeld in omvang blijven toe-
nemen. 

Bron: Ecodata (bron: kadaster)

Tabel 2.23  Bossen in België (1 januari 2007)

Totale oppervlakte  
(km2)

Beboste 
oppervlakte (km2)

Percentage 
bos (%)

% van de totale 
bosoppervlakte

Wallonië 16 845 4 960 29,4 81,9

Vlaanderen 13 521 1 080 8,0 17,8

Brussels Gewest 162 18 11,4 0,3

België 30 528 6 059 19,8 100,0
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De gegevens uit de inventaris die in dit 
hoofdstuk worden voorgesteld4 komen uit 
het overzicht voor 2009, overeenkomstig 
de UNFCCC-aanbevelingen (‘Geannoteerd 
overzicht van de Vijfde Nationale Medede-
ling van de partijen in Annex I onder het 
VN-Klimaatverdrag, inclusief rapporterings-

Informatie uit 3. 
de broeikasgas-
inventarissen

Overzichtstabellen3.1. 

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:

André Guns

Service Public de Wallonie

Agence wallonne de l’Air et du Climat

4 Uitgedrukt in CO2-equivalent, dit wil zeggen reke-
ning houdend met het globale opwarmingsvermo-
gen van alle gassen, een index waarmee men de 
relatieve bijdrage aan de opwarming van de planeet 
van de emissies in de atmosfeer van één kg welbe-
paald broeikasgas meet, door vergelijking met de 
emissies van één kg CO2 en rekening houdend met 
hun levensduur en hun respectief stralingsvermo-
gen (CO2= 1, CH4 = 21 en N2O = 310)..

5 Krachtens het Protocol van Kyoto is 1990 het 
referentiejaar voor CO2, CH4 en N2O, en 1995 voor 
de gefluoreerde gassen.

elementen onder het Protocol van Kyoto’). 
Deze inventaris geeft de cijfers betreffende 
de uitstoot voor de jaren 1990 tot 2007. De 
overzichtstabellen 10s1 tot 10s4 (gemeen-
schappelijk rapporteringformaat) van de na-
tionale broeikasgasinventaris worden in Bij-
lage 2 van dit rapport voorgesteld.

Analyse van de tendensen3.2. 

Algemene tendensen3.2.1. 
De totale broeikasgasemissies in België 

(met uitzondering van de LULUCF-sector) 
bedroegen in 131,3 Mt CO2-eq. – een niveau 
dat 8,3% lager ligt dan dat van 1990. In ver-
gelijking met de emissies van het referentie-
jaar5 zijn deze in 2007 met 9,9% verminderd 
(figuur 3.1). 

In het kader van het Protocol van Kyoto 
en het Europees akkoord rond de “lastenver-
deling” heeft België zich geëngageerd om 
zijn broeikasgasemissies met 7,5% te ver-
minderen. Uitgaand van een lineaire evolutie 
tussen 1990 en 2010, lagen de totale broei-
kasgasemissies in 2007 4% onder de doel-
stelling. De projecties van de emissies tonen 
echter een stijging van de emissies aan voor 
de komende jaren (zie hoofdstuk 5). 

Het belangrijkste broeikasgas in België is 
kooldioxide (CO2), dat 87,2% van de totale 
emissies in 2007 voor zijn rekening nam. De 
CO2-emissies zijn in de periode van 1990-
2007 met 3,4% afgenomen, terwijl in dezelf-
de periode die van CH4 en van N2O respectie-
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Tabel 3.1 Overzicht van de broeikasgasemissies en -opnames van 1990 tot 2007 (in Gg CO2-equivalenten)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Netto CO2-emissies/opnames 

117204 119707 117098 116092 121038 121926 126163 120450 126927 121334 122147 121268 120724 125252 125478 123062 118025 113071

CO2-emissies (uitgez. CATF)
118627 120889 118650 117561 122517 123298 127540 121844 128196 122538 123678 124092 123043 126952 126632 123432 119085 114545

CH4 9993 9815 9674 9471 9491 9508 9197 9066 8921 8740 8472 8050 7599 7269 7131 6925 6765 6658

N2O 10775 10660 10318 10660 11245 11670 12098 11816 11950 11853 11525 11293 10779 9782 9990 9840 8934 8079

HFK
439 439 439 439 439 439 527 639 779 817 952 1083 1303 1467 1512 1496 1601 1765

PFC
1753 1678 1830 1759 2113 2335 2217 1211 669 348 361 223 82 209 306 141 152 172

SF6 1662 1576 1744 1677 2035 2205 2121 526 271 122 112 129 112 100 84 84 75 81

Totaal
(met netto CO2-emissies/
opnames)

141827 143875 141102 140097 146362 148084 152323 143708 149518 143215 143568 142046 140600 144078 144502 141549 135552 129827

Totaal
(zonder de CO2 afkomstig van de 
CATF-sector)

143249 145057 142654 141566 147840 149455 153701 145102 150787 144418 145100 144870 142919 145778 145655 141919 136612 131301

De emissies van het referentiejaar die gebruikt werden voor de berekening van de Kyoto-doelstelling bedragen 145.728,763 Gg CO2 eq  (cijfers 1990 en 1995 goedgekeurd 
bij nazicht van de inventaris in 2007). De cijfers van deze tabel vertonen kleine correcties ten opzichte van deze gegevens.
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Tabel 3.2 Overzicht van de broeikasgasemissies en -opnames in de belangrijkste sectoren van 1990 tot 2007 (Gg CO2-equivalenten)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Energie 112544 115303 113005 111985 115608 115970 120959 114904 121159 115259 116308 117214 115225 119122 118459 115216 110902 106670

Energie-industrieën 30192 29951 28765 28238 30060 29511 29257 28135 30899 27191 28411 26846 28334 29824 29875 29355 27822 26968

Productie-industrieën
 en bouw 33254 33319 31775 30646 32295 32519 32085 31221 33693 32124 32899 32481 30557 30267 29323 27919 27550 26437

Transport 20576 20779 21510 22038 22550 22659 23121 23359 24062 24456 24931 25565 25903 26467 27497 26602 26062 25935

Residentieel, tertiair en 
landbouw 27390 30240 30079 30226 29887 30519 35753 31468 31797 30764 29312 31580 29708 31903 31124 30682 28787 26718

Andere verbranding 193 201 200 198 199 141 129 135 133 138 128 138 138 136 130 130 130 102

Fugitieve emissies van 
brandstoffen 940 814 676 640 616 622 615 586 575 586 628 603 585 525 510 527 551 510

Industriële processen 15717 15038 14935 14955 17499 18731 18394 15889 15449 15079 15185 14550 15071 14575 15310 15163 14427 13658

Gebruik van solventen en andere 
producten 246 246 249 247 243 240 238 237 236 235 252 250 249 248 248 247 247 247

Landbouw 11340 11208 11171 11303 11344 11485 11324 11286 11324 11372 11047 10889 10608 10173 10083 9936 9836 9621

Veranderingen in landgebruik en 
bosbouw -1422 -1182 -1552 -1469 -1478 -1371 -1377 -1395 -1269 -1203 -1532 -2825 -2319 -1700 -1154 -370 -1061 -1473

Afval 3403 3262 3296 3076 3145 3029 2786 2786 2618 2474 2308 1967 1766 1660 1554 1357 1200 1105
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Vlaanderen
In het Vlaams Gewest is er een daling met 

5% van de broeikasgasemissies tussen 1990 
en 2007 (emissies van de wegtransportsector 
berekend met de nationale berekeningsme-
thode en emissies van gefluoreerde gassen 
voor 1995). Rekening houdend met de re-
centste emissiecijfers voor het wegtransport 
berekend met de MIMOSA IV-methode, da-

Figuur 3.1  Broeikasgasemissies in België tussen 1990 en 2007 (uitgezonderd de 
LULUCF-sector) vergeleken met de Kyotodoelstelling. 
Voor de gefluoreerde gassen is het veronderstelde referentiejaar 1995. Bijgevolg komt de 
indexwaarde 100 op de Y-as overeen met de emissies van CO2, CH4 en N2O in 1990 en de 
emissies van HFK’s, PFK’s en SF6 in 1995.

Figuur 3.2  Aandeel van de broeikasgasemissies in België (2007)
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velijk met 33% en 25% daalden. De emissies 
van gefluoreerde gassen daalden van 1995 tot 
2007 met 59%. Het aandeel van de belang-
rijkste sectoren wordt gegeven in figuur 3.2.

Figuur 3.4 vat de impact samen van de 
belangrijkste sectoren op de nationale ten-
dens. Zij geeft duidelijk de stijging weer van 
de emissies van het wegtransport en de ge-
bouwen in de tertiaire sector. Sinds 1990 zijn 

deze twee sectoren verantwoordelijk voor 
een stijging van 4,6% van de totale emissie.

Deze tendens wordt gecompenseerd door 
de daling van de emissies uit andere sectoren, 
vooral de industrie, die in totaal een daling 
aan emissies gaf van 12,9%, hetzij een glo-
bale tendens van -8,3% tegenover 1990.

De tendensen worden op de volgende 
bladzijden per sector toegelicht.

 Gewestelijke tendensen3.2.2. 
De gewestelijke tendensen op het vlak 

van de broeikasgasemissies worden weerge-
geven in Figuur 3.5. 

In 2007 vertegenwoordigde Vlaanderen 
62% van de Belgische emissies tegenover 
35% voor Wallonië en 3% voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.
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4) in de landbouwsector (verteringspro-
cessen alsook mestbeleid) voornamelijk 
wegens een daling van de veestapel.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

een stad met 1 miljoen inwoners. De indu-
strie (vooral kleine en middelgrote onderne-
mingen) is slechts verantwoordelijk voor een 
klein deel (ongeveer 7%) van de gewestelijke 
broeikasgasemissies. De broeikasgasemissies 
zijn meestal te wijten aan de verwarming in 

1) in de sector van industriële processen 
(voornamelijk dankzij de vermindering 
van de gefluoreerde gassen tussen 1990 
en 2003 en de maatregelen die de chemis-
che industrie heeft getroffen om de N2O-
emissies te verminderen), 

2) in de energiesector als gevolg van een 
verschuiving van brandstoffen naar gas-
vormige brandstoffen, 

3) op de afvalstortplaatsen en 

gen sinds 1990 omwille van een explosieve 
groei en wegens het toenemend gebruik van 
het wagenpark. Deze groei is de jongste jaren 
aan het terugvallen. In de ‘andere sectoren’ 
stellen we een lager energieverbruik (en dus 
lagere CO2-emissies) vast na een grote stij-
ging tot 2003, maar het niveau van 2007 is 
nog niet tot onder dat van 1990 gezakt.

De stijging van broeikasgasemissies in 
deze sectoren wordt gecompenseerd door de 
daling van de emissies:

len de emissies zelfs met meer dan 7% tussen 
1990 en 2007. Deze nieuwe berekening zal 
worden opgenomen in de officiële rapporta-
geverplichtingen voor de EG en UNFCCC in 
2010.

Er werd een aanzienlijke stijging van 
broeikasgasemissies vastgesteld in het 
Vlaams Gewest in de transportsector en de 
andere sectoren (voornamelijk in de com-
merciële/institutionele sector) tussen 1990 en 
2007. De emissies in de transportsector stij-

Figuur 3.3  Aandeel van de belangrijkste sectoren in 2007
Figuur 3.4  Impact van de belangrijkste sectoren op de globale tendens in 1990-2007 
(kton CO2-eq.)
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door de omschakeling van vaste brandstof-
fen (steenkool) naar gasvormige (aardgas) en 
hernieuwbare brandstoffen(hout) enerzijds, 
en technische verbeteringen anderzijds. Deze 
tendens wordt in figuur 3.6 weergegeven.

Verwerkende industrie3.2.4. 
In de verwerkende industrie is de toege-

voegde waarde [2] sinds 1990 met meer dan 
30% gestegen, terwijl de emissies toch met 
20% daalden.

Zoals men in figuur 3.7 kan vaststellen, is 
het primaire energieverbruik tussen 1990 en 
2007 met 7% gedaald. Deze duidelijke ont-
koppeling van de toegevoegde waarde en 
het energieverbruik kan, afhankelijk van de 
betrokken sectoren, aan verschillende facto-
ren worden toegeschreven:

In de ijzer- en staalindustrie zijn vers-– 
chillende bedrijven sinds 1990 naar elek-
trische hoogovens overgeschakeld. In 
België is het elektriciteitsverbruik van de 
sector van 1990 tot 2002 met 28 % ge-
stegen [1]. Dit is de belangrijkste verkla-
ring voor het duidelijk afnemend energie-
verbruik, terwijl een stabiele toegevoegde 
waarde in deze sector wordt waargeno-
men. Deze sector vertegenwoordigt in 
2007 31% van het energieverbruik van de 
verwerkende industrie en heeft dus een 
stevige impact op de globale tendens.
In de chemiesector is het energieverbruik – 
van 1990 tot 2006 met 38% gestegen, 
terwijl de toegevoegde waarde met 65 
% is toegenomen [1,2]. Deze relatieve 
ontkoppeling heeft te maken met het ra-
tioneel energiegebruik en producten met 
een hoge toegevoegde waarde. In 2007 

De emissies afkomstig van de productie 
van vaste brandstoffen zijn sedert 1990 met 
83% gedaald (-1815 Gg CO2-equivalenten) 
als gevolg van de sluiting van vier cokesfa-
brieken, respectievelijk in 1993, 1994, 1997 
en 2002. Intussen zijn de emissies afkomstig 
van de olieraffinage met 5% toegenomen, ten 
gevolge van de gestegen productie en de al-
gemene economische omstandigheden.

Zoals al vermeld, is de belangrijkste bron 
in deze sector echter de productie van publieke 
elektriciteit en warmte. Tussen 1990 en 2007 
[1] is de elektriciteitsproductie met 55% ge-
stegen maar zijn de emissies met 7% gedaald 

emissies. De emissies van het wegtransport 
blijven echter nog aangroeien. Deze groei 
vertraagt sinds 2005, maar deze sector blijft 
bijzonder kritiek aangezien de emissies daar 
sinds 1990 zowat zijn verdubbeld.

Energieproductie3.2.3. 
De belangrijkste bron van emissies voor 

deze sector is de opwekking van publieke 
elektriciteit en warmte die 82% van de secto-
rale emissies in 2007 vertegenwoordigde. De 
raffinage van olie en de productie van vaste 
brandstoffen nemen respectievelijk 17 % en 
1 % voor hun rekening.

de residentiële en tertiaire sector (ongeveer 
70%) en het wegverkeer (ongeveer 20%). De 
verwarming is uiteraard sterk afhankelijk van 
de klimatologische omstandigheden. De glo-
bale schommelingen die in figuur 3.5. wor-
den waargenomen, volgen bijna volledig de 
klimatologische schommelingen.

In minder belangrijke emissiesectoren 
kunnen grote schommelingen worden vastge-
steld: bv. een vermindering van de fugitieve 
emissies (-60%) door maatregelen genomen 
in het gasdistributienetwerk (reductie van 
lekken) en een stijging van de emissie van 
gefluoreerde gassen afkomstig van de diep-
vriesactiviteiten (incl. transport), nagenoeg 
met een factor 20 (hoofdzakelijk door de 
vervanging van gefluoreerde gassen vermeld 
in het Protocol van Montreal, door de gassen 
opgenomen in het Protocol van Kyoto). Als 
gevolg van deze stijging vertegenwoordigen 
de emissies van gefluoreerde gassen onge-
veer 5% van de gewestelijke emissies.

Wallonië
In het Waalse Gewest zijn de emissies van 

1990 tot 2007 sterk gedaald. Deze evolutie 
is aan verschillende factoren te danken: een 
toenemend gebruik van aardgas en biomassa, 
vooral in de sectoren van de energieproductie 
en de industrie, een verbetering van de indu-
striële processen, de sluiting van staalbedrij-
ven, het opvangen en benutten van biogas in 
de stortplaatsen en de daling van landbouwe-
missies ingevolge de vermindering van de 
veestapel.

Ten slotte hebben ook de zeer zachte 
winters van 2006 en 2007 de emissies af-
komstig van verwarming sterk doen dalen, 
wat een belangrijke impact had op de globale 

Figuur 3.5  Gewestelijke broeikasgasemissies
Voor de gefluoreerde gassen wordt het referentiejaar 1995 gebruikt, waardoor de waarde 
van de index 100 overeenstemt met de uitstoot van CO2, CH4 en N2O in 1990 en met de 
uitstoot van HFK’s, PFK’s en SF6 in 1995.
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Het toenemend gebruik van ‘overige 
brandstoffen’ (cf. figuur 3.8) weerspiegelt 
enerzijds het groeiend aantal naftakrakers en 
de verruiming van de bestaande fabrieken. 
Anderzijds gebruiken de cementfabrieken 
sedert 1990 steeds vaker vervangende brand-
stoffen zoals geïmpregneerd zagerijafval, 
dierlijk afval, autobanden, enz. Deze brand-
stoffen vertegenwoordigen nu 34 % van het 
energieverbruik, in vergelijking met 7% 
in 1990. De niet-biomassafractie van deze 
brandstoffen is opgenomen in de categorie 
‘overige brandstoffen’. De biomassafractie 

het droge proces, dat veel minder energie 
verslindt, vervangt  geleidelijk het natte 
proces en wordt momenteel voor 73% 
van de productie gebruikt, in vergelijking 
met 61% in 1990.

Figuur 3.7. toont ook een daling van de 
broeikasgasemissies terwijl het energie-
verbruik ongeveer gelijk is gebleven. Een 
van de redenen is het toenemend gebruik van 
gasvormige brandstoffen, gecombineerd met 
een daling van de vloeibare en vaste brand-
stoffen, die in alle sectoren wordt waargeno-
men. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.8.

lyseerd. Daarom worden hier slechts een 
aantal bedrijfstypes toegelicht. Zo wer-
den bv. in de suikerfabrieken recentelijk 
enkele producten met een hoge toegevoe-
gde waarde ontwikkeld, zoals insuline 
en fructose. Toch blijft de belangrijkste 
factor de suikerbietoogst (kwantiteit en 
suikerinhoud), die in hoge mate van de 
klimatologische omstandigheden afhan-
kelijk is.
In de cementfabrieken is de ontkoppeling – 
tussen de productie en het energiever-
bruik verbonden aan het productieproces: 

vertegenwoordigt deze sector 32% van 
het energieverbruik van de verwerkende 
industrie.
De sector voedselverwerking en drank – 
vertegenwoordigt 7 tot 9 % van het ener-
gieverbruik in de verwerkende indus-
trie, maar 13 tot 14% van de toegevoe-
gde waarde ervan [1, 2]. In deze sector 
noteerden we de sterkste stijging van 
de toegevoegde waarde vergeleken met 
het energieverbruik. Door de diversiteit 
van de bedrijven in deze sector kan deze 
tendens niet gedetailleerd worden geana-

Figuur 3.6  Broeikasgasemissies afkomstig van de productie van publieke elektriciteit 
en warmte, in verhouding tot de totale productie van elektriciteit (excl. kernenergie) [1]

Figuur 3.7  Verwerkende industrie: index van de broeikasgasemissies, energieverbruik 
en toegevoegde waarde [1,2]
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katalysatoren op de meeste productiesites om 
de emissies van N2O te reduceren. Dit wordt 
echter tegengewerkt door een toename in de 
productie en CO2-emissies van andere pro-
ducten zoals ammoniak.

Metaalproductie
In de ijzer- en staalindustrie daalden de 

CO2-emissies in 2007 met 24% tegenover 
in 1990. Deze evolutie stemt min of meer 
overeen met de daling van de productie van 
ruwijzer.

De CO2-emissies zijn verbonden aan de 
decarbonisering van de calciumcarbonaten 
voor de productie van cement en kalk. Zij 
zijn nauw verbonden met deze vrij stabiele 
productie.

Chemische industrie
Tussen 1990 en 2007 is de totale produc-

tie van salpeterzuur met 29% gestegen. In 
diezelfde periode zijn de emissies met meer 
dan 60% afgenomen, als gevolg van de be-
tere fabricageprocessen en de invoering van 

Industriële processen3.2.5. 
De sector ‘industriële processen en F-

gassen’ wijst op het deel industriële emis-
sies die niet voortkomen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen. In 2007 werden deze 
emissies van broeikasgassen hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de productie van minerale 
producten (productie van cement en onge-
bluste kalk, 38 % van de emissies) en van 
de chemische industrie (productie van sal-
peterzuur en ammoniak, 20% van de emis-
sies). De metaalproductie en de gefluoreerde 
gassen nemen respectievelijk 11 % en 14 % 
van de totale emissies in deze sector voor hun 
rekening.

van deze brandstoffen is opgenomen in de 
categorie biomassabrandstoffen en wordt 
niet meegerekend bij de nationale emissies. 
De cementfabrieken zorgden voor een ver-
dubbeling van het gebruik van de biomassa-
brandstoffen sinds 1990. De andere helft van 
de in België gebruikte biomassabrandstoffen 
is afkomstig van de pulp- en papiersector, 
waar een deel van de houtgrondstof altijd als 
brandstof gebruikt wordt.

Figuur 3.8  Soorten brandstof die in de verwerkende industrie worden gebruikt Figuur 3.9  Broeikasgasemissies in de sector ‘industriële processen’
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Aardgas vertegenwoordigt bijna 72% van het 
energieverbruik in de sector en dit verklaart 
de relatieve daling van de emissies ten op-
zichte van de hoeveelheid verbruikte energie 
(figuur 3.10).

sectoren wordt waargenomen, ietwat wordt 
tegengehouden.

In de tertiaire sector is het brandstofver-
bruik sinds 1990 met 38 % toegenomen. Dit 
is ondermeer te wijten aan het toenemende 
aantal werknemers in deze sector, dat van 
1990 tot 2007 met 30% is gestegen en in 
2007 77% van de totale arbeid in loondienst 
vertegenwoordigde8. Tezelfdertijd is ook het 
elektriciteitsverbruik gestegen. De belang-
rijkste redenen hiervoor zijn de ontwikkeling 
van de Informatietechnologie en het toegeno-
men gebruik van gekoelde ruimtes en aircon-
ditioning. 

Hiertegenover staat dat sinds 1995 stook-
olie stilaan wordt vervangen door aardgas. 

nu alternatieve producten worden gebruikt. 
Waarschijnlijk zullen de verbruiksemissies 
van SF6 de komende jaren echter stijgen door 
de ontmanteling van de bestaande installa-
ties.

Residentiële en tertiaire sector3.2.6. 
In de residentiële sector is het brand-

stofverbruik van 1990 tot 2003 gestegen, 
wat vooral te maken had met het toenemend 
aantal huizen, maar sindsdien is het verbruik 
gedaald. De schommelingen van jaar tot jaar 
hangen nauw samen met het de klimatologi-
sche omstandigheden, waarbij de graadda-
gen7  één van de essentiële parameters zijn 
om de balans van het energieverbruik van de 
sector op te maken. Dit is heel duidelijk in 
1996, een koud jaar met een opmerkelijke 
piek op het vlak van emissies afkomstig van 
verwarming, evenals voor 2006 en 2007, 
twee jaren met uitzonderlijk zachte winters, 
die voor een werkelijk sterke daling van het 
verbruik hebben gezorgd. De stijging van de 
energieprijs en de verbetering van de ener-
gieprestatie van de gebouwen hebben waar-
schijnlijk ook bijgedragen tot de beperking 
van het verbruik.

Anderzijds is sinds 1990 het verbruik van 
gasvormige brandstoffen gestegen van 34 tot 
46% van het totale energieverbruik. Tezelf-
dertijd stelden we een daling van de vaste 
brandstoffen en de vloeibare brandstoffen 
vast, hoewel de vloeibare brandstoffen nog 
altijd 49 % van het totaal vertegenwoordigen. 
Een verklaring zou kunnen zijn dat het gas-
distributienetwerk de dun bevolkte streken 
niet dekt, waardoor de overstap van vloei-
bare brandstoffen (stookolie) naar gasvor-
mige brandstoffen (aardgas), die in andere 

Gefluoreerde gassen
De emissies van gefluoreerde gassen 

nemen 1,5% van de totale broeikasgasemis-
sies in 2007 voor hun rekening. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de ‘productie-
emissies’ - de fugitieve emissies die vrij-
komen tijdens het productieproces - en de 
‘consumptie-emissies’, d.w.z. de emissies die 
worden waargenomen tijdens het gebruik van 
bestaande producten of de ontmanteling van 
bestaande apparatuur.

De sterke daling van de emissies voort-
vloeiend uit de productie van HFK tussen 
1996 en 1999 (figuur 3.9) is te danken aan 
de installatie van een gasverbrandingsoven 
met een recuperatie-unit van HF (Fluoride 
Recuperation Unit) in de belangrijkste ge-
identificeerde bron, een elektrochemische 
synthesecel.

Het toenemend verbruik van HFK’s (fi-
guur 3.9) is een rechtstreeks gevolg van de 
implementatie van het Protocol van Montreal 
en de EU-Verordening 2037/2000, die het 
gebruik van de ozonlaag afbrekende stoffen 
zoals CFK’s verbiedt. De vroeger gebruikte 
CFK’s zijn nu vervangen door HCFK’s in 
de meeste sectoren zoals in koelinstallaties 
en airconditioningapparatuur, de productie 
van isolatieschuimen en in sommige spuit-
bussen. De HFK-hoeveelheden zijn evenwel 
lager dan die van de CFK’s omdat in vele 
gevallen de CFK’s werden vervangen door 
niet-gefluoreerde gassen, zoals ammoniak in 
koelinstallaties, pentaan en CO2 voor isola-
tieschuimen, enz.

We stellen ook een vermindering vast van 
de SF6-emissies afkomstig van de productie 
van akoestische dubbele beglazing waarvoor 

Figuur 3.10  Broeikasgasemissies in de residentiële en tertiaire sector
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bank  http://www.belgostat.be/belgostat/startSDW.
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tegenwoordigen van de totale broeikasgase-
missies afkomstig van het wegtransport.

Het wegtransport is de belangrijkste bron 
van broeikasgasemissies in België en is een 
bepalende factor in de evolutie van de emis-
sies. De broeikasgasemissies afkomstig van 
het wegtransport kenden tussen 1990 en 2007 
een toename met 28%, de grootste stijging van 
alle emissiebronnen (+5543 Gg CO2-eq.).

Internationale lucht- en scheepvaart 

Overeenkomstig de UNFCCC-richtlijnen 
zijn de emissies van het internationaal lucht-
vaart- en scheepvaarttransport niet opgeno-
men in de nationale emissiecijfers. In 2007 
vertegenwoordigden deze emissies 27% van 
de nationale emissies, waarbij de scheepvaart 
de belangrijkste emissiebron was (89% van 
deze categorie). De emissies afkomstig van 
de internationale luchtvaart zijn sinds 1990 
met 22% toegenomen, terwijl de emissies 
afkomstig van de internationale scheepvaart 
een stijging van 128% kenden.

Landbouw3.2.8. 

In 2007 nemen de broeikasgasemissies 
afkomstig van de landbouw 9% van totale 
emissies in België voor hun rekening. Glo-
baal beschouwd zijn ze sinds 1990 met 15% 
gedaald.

37% Van deze emissies zijn CH4-emissies 
afkomstig van darmfermentatie, waarbij het 
rundvee voor 95% verantwoordelijk is. Sinds 
1990 daalden deze emissies met 14%, voor-
namelijk ten gevolge van de algemene daling 
van de veestapel, maar ook van de omschake-
ling van melkvee naar fokvee (een algemene 
trend in de Europese Unie als gevolg van het 

We stellen vast dat de dieselmotoren 
weer erg in trek zijn, met meer dan een ver-
dubbeling sinds 1990 (130%), terwijl het 
aantal benzinemotoren in diezelfde periode 
lichtjes daalde (-8 %). Dit merken we ook in 
hun respectieve emissies (figuur 3.11). Die-
sel stoot 7% meer CO2 uit dan benzine, maar 
gemiddeld gezien verbruikt een dieselmotor 
12% minder: hierrdoor stoot een dieselwagen 
al bij al minder broeikasgassen uit dan een 
benzinewagen.

Sinds 1995 is ook de gemiddelde motor-
capaciteit toegenomen. Enerzijds is dit een 
weerspiegeling van de overschakeling naar 
de dieselmotoren, anderzijds van het groei-
end succes van de SUV-wagens, waarvan 
het aantal tussen 2000 en 2006 is verdubbeld 
[4]. De gemiddelde leeftijd van de wagens 
is gestegen (dankzij een verbetering van de 
roestbescherming en van de globale besten-
digheid), net zoals de gemiddelde afgelegde 
afstand.

Het aantal wagens dat LPG gebruikt, is 
sinds 1990 met 17% toegenomen en verte-
genwoordigt 1% van de privéwagens, in ver-
gelijking met 0,8% in 1990 [3]. Toch is deze 
relatieve vooruitgang heel beperkt gelet op 
de prijs van deze brandstof.

De N2O-emissies afkomstig van het 
transport zijn tussen 1990 en 2007 met 138% 
gestegen. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven 
aan de introductie van de katalysatoren (sinds 
1993 is het gebruik van katalysators in België 
verplicht voor alle wagens met een benzine-
motor), maar ook aan de veroudering van de 
eerste convertoren, met een stijging van hun 
N2O-emissies tot gevolg. Ten slotte stellen 
we vast dat de N2O-emissies slechts 3% ver-

De emissies afkomstig van de binnen-
scheepvaart zijn vrij stabiel en vertegenwoor-
digen 2% van de totale emissies. De emissies 
afkomstig van het spoorvervoer lijken sinds 
1990 te dalen, maar in feite is dit alleen maar 
een weerspiegeling van de omschakeling 
van dieselmotoren naar elektrische motoren, 
waarbij de emissies als gevolg van het elek-
triciteitsverbruik worden opgenomen in de 
sector van de elektriciteitsproductie.

In de sector van het wegtransport stijgen 
de meeste indicatoren: het aantal wagens is 
sinds 1990 met 38% gestegen, terwijl het 
verkeer (voertuigkilometers) tezelfdertijd 
met 41% is toegenomen [3].

Voor beide sectoren blijven andere brand-
stoffen en biomassa vooralsnog relatief ver-
waarloosbaar. In de tertiaire sector wordt 
sinds 1999 een langzaam stijgende trend 
waargenomen. Toch vertegenwoordigt bio-
massa slechts 1,6% van het sectoraal ener-
gieverbruik.

Transport3.2.7. 
De emissies afkomstig van het transport 

vertegenwoordigden in 1990 14 % van de to-
tale broeikasgasemissies, tegenover 20% in 
2007. Deze stijging is te wijten aan het weg-
transport, dat voor 97 % van de totale emis-
sies in de sector tekent.

Figuur 3.11  Emissies van het wegtransport en verkeerscijfers
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dering van CO2, zoals voorgesteld in figuur 
3.13.

De hierboven vermelde verandering van 
de gegevensbronnen en de methodologie 
verklaart de kloof tussen 2000 en 2001. De 
trend rond het jaar 2000 weerspiegelt ook 
het behoud van de volgroeide bospopulatie, 
een aanpak die de jongste jaren wordt waar-
genomen in de private bossen (de helft van 
de totale boszone). Als gevolg van dit model 
lijkt deze trend abrupter dan wat in de werke-
lijkheid gebeurt. De andere schommelingen 
van jaar tot jaar weerspiegelen de wijzigin-
gen van de koolstofniveaus als gevolg van 
externe factoren zoals de commerciële vraag 
naar hout, plagen, enz.

heel. Voor de raming van de jaarlijkse groei 
van het hout werd een onderscheid gemaakt 
tussen de belangrijkste loof- en naaldbomen.

De jaarlijkse houtoogst wordt geraamd 
aan de hand van een vergelijking van de ge-
raamde jaarlijkse stijging van de koolstof (op 
basis van de jaarlijkse bostoename) met de 
effectieve jaarlijkse koolstofschommeling 
die in de inventarissen wordt waargenomen 
(fig. 3.13).

Voor de periode 2000-2007 werd een dy-
namisch model gebruikt dat de evolutie van 
de bosbiomassa simuleert [5]. 

Het verschil tussen de biomassagroei en 
de oogst vertegenwoordigt de nettoverwij-

Beide verminderingen hebben ook een im-
pact op de indirecte N2O-emissies.

Verandering in het landgebruik 3.2.9. 
en bosbouw

De gebruikte methodologie om de kool-
stofemissies en –opnames door verandering 
in landgebruik en bosbouw  te ramen, wordt 
verduidelijkt in het Nationaal Inventarisrap-
port (NIR).

Om de evolutie van de biomassakoolstof 
in de bomen in de periode van 1990 tot 2000 
te schetsen, werd vertrokken van de werk-
hypothese met een lineaire groeitendens van 
de bosoppervlakte en de biomassa in zijn ge-

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Het 
fokvee zorgt voor lagere methaanemissies. 

16 % van de landbouwemissies zijn me-
thaanemissies afkomstig van het mestbeheer. 
De varkens nemen 80% voor hun rekening. 
Deze emissies worden bepaald door de om-
vang van de veestapel: de varkensstapel steeg 
tussen 1990 en 1999 en daalde sindsdien.

38% van de emissies in de landbouwsec-
tor zijn N2O-emissies afkomstig van de land-
bouwgronden. Deze emissies zijn met 19% 
gedaald als gevolg van de kleinere hoeveel-
heden verspreide minerale meststoffen ener-
zijds en de vermindering van het vee (op het 
weiland afgescheiden stikstof) anderzijds. 

Figuur 3.12  Emissies in de landbouwsector
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Figuur 3.13  Netto-opname van CO2 door wijzigingen in het landgebruik en de bos-
bouw in België (Gg CO2)
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Rechtsregelingen en 3.3.2. 
gewestelijke agentschappen 

Rechtsregelingen
De Interministriële Conferentie voor het 

Leefmilieu10 nam een reeks besluiten die de 
rol en verantwoordelijkheden van verschil-
lende instellingen verduidelijken, in verband 
met de voorbereiding van de nationale broei-
kasgasinventaris. Hierna volgt een overzicht 
van deze besluiten, en relevante uittreksels:

(a) Besluit van de Interministeriële Confer-
entie voor het Leefmilieu (ICL), 7 oktober 
1999

[..] toekomstige inventarissen van BKG-– 
emissies zullen gebaseerd worden op de 
gegevens die door de gewesten worden 
aangeleverd, en indien nodig vervolle-
digd met bijkomende informatie.

(b) Besluit van de Interministeriële Conferen-
tie voor het Leefmilieu (ICL), 6 maart 2002

[..] De ICL bevestigt dat de gewesten – 
jaarlijks hun meest recente gegevens in 
verband met broeikasgasemissies zullen 
aanleveren voor internationale rapporte-
ringsdoeleinden en voor de beoordeling 
van het binnenlandse klimaatverande-
ringsbeleid. De ICL besluit dat emis-
siegegevens moeten worden verzameld 

Afval3.2.10. 
De broeikasgasemissies afkomstig van af-

val9 nemen 0,8 % van de nationale emissies in 
2007 voor hun rekening, in vergelijking met 
2,4 % in 1990. Deze daling is toe te schrijven 
aan de methaanemissies afkomstig van de 
stortplaatsen, die 52 % van de totale emissies 
van de afvalsector vertegenwoordigen. Bij 
de stortplaatsen heeft de biogasrecuperatie 
door affakkelen of voor energiedoeleinden, 

De nettoverwijdering van CO2 in 2007 
vertegenwoordigt 1,3% van de totale CO2-
emissies. Als gevolg van de verrekenings-
voorschriften van het Protocol van Kyoto 
is de netto afname die mogelijk tijdens de 
engagementsperiode 2008-2012 zou kunnen 
worden geboekt, echter kleiner. Er worden 
momenteel studies verricht m.b.t. de raming 
van het koolstofgehalte in bosgronden en de 
impact van de omzetting van bossen en wei-
den. 

Figuur 3.14  Emissies in de afvalsector.
Hoewel de emissies van de verbrandingsovens voor huishoudelijk afval volgens de richtli-
jnen van de IPCC worden vermeld bij de elektriciteitsproductie, worden ze hier ook afge-
beeld om een volledig beeld te geven van de emissies die zijn betrokken in het afvalbeleid.
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afhankelijk van de rijkdom van het gas, zich 
sinds 1990 sterk ontwikkeld. Deze recupera-
tie is overigens de belangrijkste factor voor 
de tendens in deze sector. De emissies in deze 
sector daalden sinds 1990 met 78%.

De resterende 48% broeikasgasemis-
sies wordt vrij evenredig tussen drie emis-
siebronnen verdeeld: afvalverbranding, 
afvalwaterzuivering en compostering. De 
methaanemissie afkomstig van compostering 
is een belangrijke emissiebron in België en 
weerspiegelt de toenemende sorteer- en recu-
peratieactiviteit. De emissies afkomstig van 
de verbranding van huishoudelijk afval lopen 
parallel met de verminderde hoeveelheden 
die op de stortplaatsen worden gestort.

Nationaal 3.3. 
inventarissysteem 

Algemene verantwoordelijkheid 3.3.1. 
voor de Belgische nationale 
inventaris 

Het agentschap dat werd aangeduid als 
de ‘enige nationale instelling met algemene 
verantwoordelijkheid voor de nationale in-
ventaris’ (nationale compilator), is de inter-
gewestelijke cel IRCEL, opgericht door het 
Samenwerkingsakkoord van 18 mei 1994 
(gewijzigd door de beslissing van 21 mei 
1995) inzake de monitoring van emissies in 
de lucht en structurering van gegevens. Het is 
samengesteld uit leden uit de drie gewesten.

9 Overeenkomstig de richtlijnen van IPCC, worden de 
afvalverbrandingsovens die elektriciteit produceren 
(alle verbrandingsovens in 2007) in dit verband 
vermeld in de sector ‘Elektriciteitsproductie’.

10 De Interministeriële Conferentie voor het Leefmi-
lieu (ICL) is een gespecialiseerd orgaan dat zich 
bezighoudt met zaken waarvoor intergouverne-
mentele samenwerking nodig is om milieubeleids-
lijnen te implementeren.



48 3. Informatie uit de broeikasgasinventarissen

Op federaal niveau is het Directoraat-Ge-
neraal Energie van de Federale Overheids-
dienst Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie (FOD – DG Energie) verantwoor-
delijk voor de ‘top-down’ inschatting van de 
energetische CO2-emissies met behulp van de 
‘referentieaanpak’ van het IPCC, op basis van 
de nationale energiebalans. Het Directoraat-
Generaal leefmilieu van de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de voedselketen en Leefmilieu (FOD – DG 
Leefmilieu) is ook betrokken bij het natio-
nale inventarissysteem in de hoedanigheid 
van Nationaal Contactpunt voor UNFCCC in 
België.

den gebundeld in de Belgische broeikas-
gasinventaris. De belangrijkste betrokken 
gewestelijke instellingen zijn:

De Afdeling Lucht, Milieu en Communi-– 
catie van de Vlaamse Milieumaatschap-
pij (VMM) in het Vlaams gewest;
Het Agence wallonne de l’Air et du Cli-– 
mat (AWAC);
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer – 
(Leefmilieu Brussel – BIM) in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.
Elk gewest heeft zijn eigen wettelijke en 

institutionele regels, die in detail worden be-
schreven onder 2.2.

[de taken van de Nationale Klimaatcommis-
sie bestaan uit:]

het uitvoeren van de verplichtingen – 
opgelegd door beschikking 280/2004/EG 
(EU-mechanisme voor het opvolgen van 
BKG-emissies) en door het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties over Klimaatve-
randering (UNFCCC), en dit in samenwe-
rking met de betrokken departementen en 
het CCIM;
het toezien op de afstemming, en indien – 
mogelijk, het harmoniseren, tussen de 
Partijen, van de werkmethoden en we-
rkprocedures, van de interpretatie van de 
gegevens, van de rapportering en van de 
prognoses.

De gewesten verbinden zich ertoe om 
jaarlijks een rapport houdende de voorge-
schreven informatie, over te maken aan de 
Nationale Klimaatcommissie  teneinde de fe-
derale overheid in staat te stellen te rapporte-
ren over de gegevens, volgens de richtlijnen 
in het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake Klimaatverandering en conform be-
schikking 1999/296/EG.

Instellingen en procedures
Instellingen die verantwoordelijk zijn 

voor het uitvoeren van de belangrijkste func-
ties van het Belgische Inventarissysteem, als-
ook de belangrijkste institutionele organen 
in verband met het beslissingsproces betref-
fende dit systeem, worden getoond in Figuur 
3.15 en hierna opgenoemd.

Zoals overeengekomen onder de 
rechts regelingen, zijn de 3 gewesten ver-
antwoordelijk voor het aanleveren van hun 
broeikasgasinventarissen, die nadien wor-

in overeenstemming met de procedures 
zoals bepaald in de richtlijnen van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
over Klimaatverandering, met betrekking 
tot de nationale inventaris van broeikas-
gasemissies. De gewesten engageren zich 
om hun gegevens over broeikasgasemis-
sies van het voorgaande jaar aan te leve-
ren vanaf 31-12-2004.
[..] De Intergewestelijke Cel voor het – 
Leefmilieu (IRCEL) staat in voor de jaar-
lijkse verzameling van gegevens van de 
nationale broeikasgasinventaris, volgens 
het Common Reporting Format zoals 
beschreven in de UNFCCC-richtlijnen, 
gebaseerd op gegevens die jaarlijks wor-
den aangeleverd door de gewesten. De 
ICL besluit dat de personeelsmiddelen 
binnen IRCEL geconsolideerd moeten 
worden om te zorgen dat aan de inter-
nationale rapporteringseisen met betrek-
king tot broeikasgasinventarissen wordt 
voldaan.
[..] De ICL geeft een mandaat aan de – 
Werkgroep Emissies van het Coördina-
tiecomité Internationaal Milieubeleid 
(CCIM) en IRCEL, in samenwerking met 
de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect 
van CCIM, [..] om een kwaliteitscontro-
leprocedure uit te werken van de natio-
nale broeikasgasinventaris en om deze 
procedure te melden aan de ICL.

In 2002 werd het ‘Samenwerkingsak-
koord tussen de Federale staat en de gewes-
ten betreffende het uitvoeren en het opvolgen 
van een Nationaal Klimaatplan, alsook het 
rapporteren, in het kader van het Raamver-
drag van de Verenigde Naties over Klimaat-
verandering en het Protocol van Kyoto, 14 
november 2002’ ondertekend:

Figuur 3.15  Belangrijkste instellingen en organisaties die betrokken zijn bij de opstel-
ling van de nationale BKG-inventaris
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Nationaal Klimaatplan en voor het voldoen 
aan de rapporteringseisen in het kader van 
de Europese Richtlijn 280/2004/EG, het VN-
Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol. In 
dat opzicht staat deze Commissie in voor de 
officiële goedkeuring van de inventarisrap-
porten.

Proces  voor de uitwerking van 3.3.3. 
emissie-inventarissen

Het Nationaal Inventarisrapport dat elk 
jaar in het kader van het Raamverdrag van 
de VN over Klimaatverandering wordt in-
gediend, bevat een algemene en gedetail-
leerde beschrijving van de methodologieën 
gebruikt voor de inschatting van de BKG-
emissies.

Door intensief gewestelijke, nationale 
en internationale workshops te volgen over 
emissieschattingen en BKG-putten, blijven 
de organisaties die verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van de Belgische emissie-
inventaris op de hoogte van alle mogelijke 
ontwikkelingen op dat vlak en proberen ze 
de inventaris zo efficiënt mogelijk te optima-
liseren.

Identificatie van belangrijke 3.3.4. 
bronnen

Belangrijke broncategorieën worden ge-
identificeerd volgens de Tier 1-methode be-
schreven in de Good Practice Guidance and 
Uncertainty Management in National Green-
house Gas Inventories van het IPCC. Daarbij 
worden zowel een niveau-evaluatie (bijdrage 
van elke broncategorie aan de totale nationa-
le schatting) als een trendevaluatie (bijdrage 
van de trend van elke broncategorie aan de 

De Werkgroep Emissies van het Coör-
dinatiecomité Internationaal Milieubeleid 
(CCIM) speelt een centrale rol in de coör-
dinatie van de nationale BKG-inventaris. 
Het CCIM is het belangrijkste orgaan voor 
de coördinatie van internationaal milieube-
leid. De Werkgroep Emissies vormt daarbij 
een spil voor de uitwisseling van informa-
tie tussen de gewesten, IRCEL en het Na-
tionaal Contactpunt voor UNFCCC. Alle 
technische aspecten van de BKG-inven-
taris (methodologische keuzes, emissie-
factoren, onzekerheidsanalyse, kwaliteits-
borging/kwaliteitscontrole, enz.), alsook 
organisationele aspecten van het voorbe-
reidingsproces, worden gecoördineerd via 
de Werkgroep Emissies. Naast de rappor-
tering van de BKG-emissies volgens het 
CRF-formaat, worden er ook andere rap-
porteringsvereisten zoals het Nationale 
Inventarisrapport en de antwoorden op de 
reviewprocessen voorbereid binnen deze 
groep. De werkgroep is ook het forum voor 
het verbeteringsproces van het nationale 
inventarissysteem.

De Intergewestelijke Cel voor het Leef-
milieu (IRCEL) is de enige nationale instel-
ling met algemene verantwoordelijkheid voor 
de voorbereiding van de Belgische BKG-in-
ventaris. IRCEL treedt op als nationale com-
pilator van broeikasgasemissies in België. 
Deze instelling is verantwoordelijk voor het 
samenvoegen van de drie gewestelijke gege-
vensbronnen in één nationale inventaris. 

De Nationale Klimaatcommissie draagt 
de algemene verantwoordelijkheid voor de 
oprichting, uitvoering van en toezicht op het 

2.1. De doelstelling van Kyoto

�	 In	bijlage	�	van	het	VN-Klimaatverdrag	opgenomen	partijen	

�	 Deze	doelstellingen	zijn	in	bijlage	B	van	het	Protocol	opgenomen.

Het Protocol van KyotoHet	Protocol	van	Kyoto,	waarover	onderhandeld	is	in	

het	kader	van	het	Raamverdrag	van	de	Verenigde	Na-

ties	inzake	Klimaatverandering	(VN-Klimaatverdrag),	

is	op	�6	februari	�005	in	werking	getreden	nadat	het	

bekrachtigd	 is	 door	 een	 groep	 landen,	 waaronder	

ontwikkelde	 landen	 die	 samen	 meer	 dan	 55%	 van	

de	 totale	 CO
�-emissies	 van	 de	 ontwikkelde	 landen4	

voor	hun	rekening	nemen	(in	�990).	Dit	Protocol,	dat	

voor	 de	 ontwikkelde	 landen	 gekwantificeerde	 doel-

stellingen	 inzake	 emissiebeperking	 voorziet,	 is	 een	

eerste	 operationele	 fase	 in	 het	 proces	 ter	 vervul-

ling	van	een	van	de	basisdoelstellingen	van	het	VN-	

Klimaatverdrag,	 namelijk	 erin	 slagen	 de	 broeikas-

gasconcentraties	 in	de	atmosfeer	 te	stabiliseren	op	

een	niveau	waarop	elke	gevaarlijke	antropogene	ver-

storing	van	het	klimaatsysteem	wordt	voorkomen.	Dit	

niveau	dient	te	worden	bereikt	binnen	een	tijdsbestek	

dat	toereikend	is	om	ecosystemen	in	staat	te	stellen	

zich	op	natuurlijke	wijze	aan	te	passen	aan	klimaat-

verandering,	 te	 verzekeren	dat	de	 voedselproductie	

niet	in	gevaar	komt	en	de	economische	ontwikkeling	

op	duurzame	wijze	evolueert.Volgens	 het	 Kyotoprotocol	 moeten	 de	 ontwikkelde	

landen	 samen	 de	 uitstoot	 van	 broeikasgassen	 tij-

dens	 de	 periode	 �008-�0��	met	 5,�%	 verminderen	

ten	opzichte	van	hun	niveau	in	het	referentiejaar	(in	

de	meeste	gevallen	�990).	De	verschillende	ontwik-

kelde	landen	kregen	gedifferentieerde	doelstellingen	

toegewezen5.	Om	hun	verplichtingen	te	kunnen	na-

komen,	moeten	ze	nationale	programma”s	opstellen	

om	hun	uitstoot	van	broeikasgassen	te	verminderen.	

Ze	kunnen	hun	verplichtingen	ook	vervullen	door	ge-

bruik	 te	maken	 van	 de	 “flexibiliteitsmechanismen”	

uit	 het	 Protocol	 van	 Kyoto	 (zie	 kader).	 De	 landen	

hebben	ook	de	mogelijkheid	om	“koolstofputten”	te	

gebruiken	(de	opname	van	CO
�	door	biomassa,	gron-

den)	om	hun	doelstellingen	te	helpen	behalen.

FlexibiliteitsmechanismenHet Protocol van Kyoto voorziet in de mogelijkheid om ge

bruik te maken van marktinstrumenten die de handel in 

emissierechten mogelijk maken, al dan niet in combinatie 

met projecten ter vermindering van emissies in derde

wereldlanden, als aanvulling op de emissiereducties op 

 nationaal grondgebied. Dit zijn de zogenaamde flexibiliteits

mechanismen; het Protocol telt er drie:• de emissiehandel: deze handel laat landen die hun uit

stoot niet voldoende kunnen reduceren toe bijkomende 

uitstootrechten te verwerven van andere landen die een 

“overschot” hebben (waarvan de emissies m.a.w. lager 

liggen dan hun reductie of beperkingsdoelstelling die 

hen is toebedeeld)
• de gezamenlijke uitvoering (“Joint Implementation”  JI): 

laat een land toe te investeren in projecten voor emis

sievermindering in een ander industrieland, in ruil voor 

bijkomende emissierechten

• het mechanisme voor schone ontwikkeling (Clean De

velopment Mechanism  CDM): de investeringen in een 

project voor emissievermindering gebeuren ditmaal in 

een ontwikkelingsland en genereren eveneens bijko

mende emissiekredieten voor het donorland. 
Deze flexibiliteitsmechanismen laten de industrielanden, die 

Partij zijn bij het Protocol van Kyoto, toe hun toegelaten quo

tum aan emissierechten te overschrijden en deze overtollige 

emissies te compenseren door de aankoop van emissierech

ten via één van deze drie systemen. Deze aankopen gebeuren 

via transacties tussen “nationale registers voor broeikasgas

sen”. Dit wereldwijd systeem voor handel in uitstootrechten, 

dat slechts in 2008 officieel in werking zal treden, moet de 

Partijen toelaten hun reductiedoelstellingen op een zo eco

nomisch mogelijke wijze te bereiken. Bovendien zijn de pro

jectgebonden mechanismen (JI en CDM) instrumenten die 

de transfert van technologieën en de capaciteitsopbouw in de 

hand werken. Tot slot  geldt het “supplementariteitsbegin

sel”: de flexibiliteitsmechanismen mogen slechts gebruikt 

worden “ter aanvulling” van de emissiereducties die gereali

seerd worden op eigen bodem, via het binnenlands beleid.
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met	meer	dan	twee	derden	gedaald,	met	aanzienlijke	

onderlinge	afwijkingen	tussen	de	verschillende	stof-

fen	in	kwestie.	Zo	is	de	productie	(en	de	daarmee	ge-

paard	gaande	uitstoot)	van	PFK’s	en	SF
6	tussen	�995	

en	�005	(zie	deel	4.5)	vrijwel	tot	nul	gedaald,	wat	niet	

geldt	voor	de	HFK-emissies,	die	in	dezelfde	periode	

meer	dan	verdrievoudigd	zijn	als	gevolg	van	het	ge-

stegen	gebruik	van	HFK’s	in	koelsystemen	(voor	in-

dustrieel	en	particulier	gebruik	en	zowel	voor	vaste	

als	voor	mobiele	installaties).

Figuur 3.  Verdeling en evolutie van de emissies van de zes broeikas- 

gassen in 2005 (ten opzichte van het niveau van het  

referentiejaar(1), excl.LULUCF-sector)

(�)	�990	voor	CO
�,	CH

4,	N�O;	�995	voor	HFK’s,	PFK’s,	SF
6

3.4. Aandeel van de verschillende sectoren
In	 België	 is	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 broeikasgas-

emissies	toe	te	schrijven	aan	het	gebruik	van	fossiele	

brandstoffen	 als	 energiebron	 (80,9%	 van	 de	 totale	

emissies).	Deze	energiegebonden	emissies	zijn	rela-

tief	evenwichtig	verdeeld	over	vier	belangrijke	posten:
�.	 de	 energieproducerende	 industrieën	 (omzetting	

van	energie,	 voornamelijk	 voor	de	productie	 van	

elektriciteit):	�0,8%�.	 het	 verbruik	 van	 fossiele	 brandstoffen	 door	 de	

verwerkende	industrie	en	de	bouw:	�9,4%

�.	 vervoer:	�8,4%4.	 het	 verbruik	van	 fossiele	brandstoffen	 in	gebou-

wen	 (verwarming	 van	handelspanden,	 institutio-

nele	 gebouwen,	 woongebouwen,	 agrarische	 ge-

bouwen):	��,8%
In	hun	geheel	beschouwd	zijn	de	broeikasgasemis-

sies	 die	 verband	 houden	 met	 de	 productie	 en	 het	

verbruik	van	energie	met	�,�%	gestegen	sinds	�990.	

Deze	 matige	 stijging	 gebeurde	 gelijktijdig	 met	 een	

stijging	van	het	primaire	energieverbruik	met	�4,4%,	

en	 van	 het	 Bruto	 Binnenlands	 Product	 (BBP)	 met	

46,4%.	We	stellen	dus	vast	dat	de	energiegebonden	

emissies	weliswaar	gestegen	zijn,	maar	aan	een	veel	

lager	tempo	dan	de	stijging	van	het	energieverbruik	

en	dan	de	groei	van	het	BBP.	Deze	ontkoppeling	wijst	

op	een	daling	van	de	“CO
�-intensiteit”	van	onze	eco-
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De gegevens verzameld in het kader van de 
nationale inventaris vertegenwoordigen een 

waardevolle informatiebron, die onder de vorm 
van een brochure toegankelijk gemaakt wordt 

voor een ruim publiek.
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Kwaliteitsborgings- en 3.3.6. 
kwaliteitscontroleplan 

België diende een volledig kwaliteitsbor-
gings- en kwaliteitscontroleplan in van het 
Belgische nationale systeem voor de schat-
ting van antropogene broeikasgasemissies 
door bronnen en broeikasgasopnames door 
koolstofputten onder Artikel 5 §1 van het 
Kyoto-protocol op 20 oktober 2008 aan de 
UNFCCC-experts in het kader van de door 
UNFCCC gecentraliseerde review, die werd 
uitgevoerd van 1 tot 6 september 2008. In 
het uiteindelijke Jaarlijks Evaluatierapport 
van UNFCCC (Rapport van de individuele 
review van de broeikasgasinventarissen van 
België ingediend in 2007 en 2008), besloot 
het reviewteam van deskundigen dat het 
kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontroleplan 
is opgesteld en uitgevoerd conform de IPCC 
‘good practice guidance’. 

België is een federale staat georganiseerd 
in gemeenschappen en gewesten. De drie 
gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn ver-
antwoordelijk voor de BKG-inventaris van 
hun eigen gebied. Elk jaar worden er dus 3 
inventarissen opgemaakt en samengevoegd 
in een nationale broeikasgasinventaris, die 
wordt gecompileerd door het nationale in-
ventarisagentschap (de intergewestelijke cel 
IRCEL).

De instellingen die instaan voor de op-
stelling van de inventarissen in de drie ge-
westen zijn:

AWAC: Agence wallonne de l’Air et du – 
Climat;
VMM: de Vlaamse Milieumaatschappij;– 
Leefmilieu Brussel - BIM.– 

totale trend) uitgevoerd. Een niveau-evaluatie 
wordt uitgevoerd voor de jaren 1990, 2006 
en 2007 en de trendanalyse wordt uitgevoerd 
voor de jaren 1990-2006 en 1990-2007. 

De analyse van de belangrijke bronnen 
wordt uitgevoerd op basis van de reeks sub-
categorieën, op het detailniveau van de sec-
torale rapporttabellen. De LUCF-gegevens 
zijn in deze analyse opgenomen sinds de rap-
portering in 2008. Deze procedure leidt tot 
een reeks van 36 broncategorieën tijdens de 
niveau-evaluatie 2007, die 99,6% van de to-
tale emissies vertegenwoordigen.

De analyse van de belangrijke bronnen 
wordt uitgevoerd aan de hand van CO2-
equivalente emissies berekend door middel 
van GWP-waarden (Global Warming Poten-
tial - vermogen tot opwarming van de aarde) 
gespecificeerd in de rapporteringsrichtlijnen 
betreffende de jaarlijkse inventarissen van 
het VN-Klimaatverdrag.

Herberekening 3.3.5. 
In overeenstemming met de Good Prac-

tice Guidance van het IPCC en de relevante 
beslissingen van de COP en/of COP/MOP, 
worden de herberekeningen van de BKG-
emissies in België uitgevoerd in de gewes-
telijke en nationale emissie-inventarissen. 
Alle herberekeningen gerealiseerd in de 
vorige emissie-inventarissen worden jaar-
lijks beschreven in het Nationaal Inventa-
risrapport (secties 3 tot 9), dat kan worden 
gedownload op www.unfccc.int.

De activiteiten van deze instellingen 
m.b.t. de opstelling van de nationale broei-
kasgasinventaris en de uitvoering en ontwik-
keling van het kwaliteitsborgings- en kwali-
teitscontroleplan, worden gecoördineerd via 
de ‘Werkgroep Emissies van het Coördina-
tiecomité voor Internationaal Milieubeleid 
(CCIM)’. Deze groep speelt een sleutelrol bij 
de coördinatie van de nationale BKG-inventa-
ris, en vormt een permanent platform voor de 
uitwisseling van informatie tussen de gewes-
ten, IRCEL, de Nationale Klimaatcommissie 
en het Belgische Nationale Contactpunt voor 
de UNFCCC. Alle methodologische aspec-
ten van de BKG-inventaris (methodekeuzes, 
emissiefactoren, onzekerheidsanalyse, enz.), 
alsook de uitvoering en de verbetering van 
het nationale systeem, waaronder het kwa-
liteitsborgings- en kwaliteitscontroleplan, 
worden gecoördineerd via de Werkgroep 
Emissies. Deze komt regelmatig samen en 
is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
alle emissie-inventaristaken in België.

Meer informatie over de verschillende 
actoren is te vinden in het Belgisch Nationaal 
Inventarissysteem dat werd geactualiseerd 
tijdens de rapportering van 2009 aan het 
UNFCCC-secretariaat.

Procedures voor de officiële 3.3.7. 
goedkeuring van de inventaris

Na de compilatie van de nationale inven-
taris volgens het CRF-formaat, wordt de Bel-
gische CRF-rapportering eerst goedgekeurd 
door de Werkgroep Emissies van het CCIM, 
waarna deze wordt doorgestuurd naar de Na-
tionale Klimaatcommissie. Alle verplichte 
rapporteringen in het kader van het VN-Kli-
maatverdrag, het Kyoto-protocol en de Be-

schikking 280/2004/EG betreffende een con-
trolemechanisme voor broeikasgassen in de 
gemeenschappen en voor de uitvoering van 
het Kyoto-protocol, moeten worden goedge-
keurd door de Nationale Klimaatcommissie. 
De definitieve ontwerpen van deze verplichte 
rapporten worden twee weken voor de eind-
datum voor die verstrekkingen ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de Nationale Klimaat-
commissie. De Nationale Klimaatcommissie 
geeft dan minstens 1 week voor de einddatum 
van deze rapportering haar goedkeuring over 
de documenten, die vervolgens worden over-
gemaakt aan het UNFCCC-secretariaat via 
het Nationaal Contactpunt voor de UNFCCC 
of aan de EU-Commissie via de Belgische 
Permanente Vertegenwoordiging bij de Eu-
ropese Unie.

De tijdlijn voor de goedkeuring en rap-
portering van inventarisgegevens en andere 
informatie met betrekking tot BKG-inventa-
rissen, staat beschreven in Figuur 3, en wordt 
hieronder samengevat:

01/01/200X+1: voorlegging van inven-– 
tarisgegevens en bijkomende informatie 
aan de Nationale Klimaatcommissie voor 
goedkeuring (rapportering bij de Euro-
pese Commissie: 15/01);
01/03/200X+1: voorlegging van de de-– 
finitieve versies van de nationale inven-
tarisgegevens, het NIR en bijkomende 
informatie bij de Nationale Klimaatcom-
missie (rapportering bij de Europese 
Commissie: 15/03);
31/03/200X+1: voorlegging van de de-– 
finitieve versies van de nationale inven-
tarisgegevens, het NIR en bijkomende 
informatie bij de Nationale Klimaatcom-
missie (rapportering bij het UNFCCC-se-
cretariaat: 15/04).



51

Kyoto-eenheden in de registersystemen 
van België, de VN en de EU. Het Belgis-
che SEF-rapport van januari 2009 over 
2008 werd als volledig beschouwd door 
het UNFCCC-secretariaat en vertoonde 
geen discrepanties.

(f) Een overzicht van gebruikte veiligheids-
maatregelen in het nationaal register om on-
bevoegde manipulaties en operateurfouten 
te voorkomen en van de wijze waarop deze 
maatregelen up-to-date worden gehouden:

De software werd verbeterd om bepaalde – 
ongewenste transacties te ontmoedigen 
of te verbieden, zoals het uitvoeren van 
een overdracht in plaats van een inleve-
ring, en dit door bevestigingsstappen in te 
voegen met informatieve waarschuwings-
berichten.

ducties (tCER’s), langetermijns gecertificeer-
de emissiereducties (lCER’s), toegewezen 
eenheden (AAU’s) en/of verwijderingseen-
heden (RMU’s), en vervanging van tCER’s 
en lCER’s, en van de maatregelen die ge-
nomen werden om transacties te beëindigen 
waarbij een discrepantie werd gemeld en om 
problemen recht te zetten ingeval het beëin-
digen van de transacties mislukt:

In het geval van discrepanties worden de – 
incident/probleemoplossingsprocedures 
van UNFCCC gevolgd. Naar deze proce-
dures wordt verwezen in onze eigen inci-
dent/probleemoplossingsprocedures die 
uitgeschreven zijn binnen het kader van 
het ISO 9001:2000 kwaliteitssysteem dat 
wordt geïmplementeerd. Elk jaar contro-
leert het SEF-rapport of er geen discre-
panties bestaan tussen de records van 

sie van de software van het Register van 
de Europese Gemeenschap (deze softwa-
re werd oorspronkelijk ontwikkeld door 
Trasys, de aangepaste versie werd on-
twikkeld door Dr. Lippke & Dr. Wagner 
GmbH). Transacties worden binnen en-
kele seconden uitgevoerd, zelfs bij zware 
belasting.

(d) Een beschrijving van de wijze waarop 
het nationaal register conform is met de 
gegevensencryptiestandaard tussen de re-
gistersystemen teneinde de nauwkeurigheid, 
transparantie en efficiënte uitwisseling van 
gegevens te garanderen tussen de nationale 
registers, het register voor het mechanisme 
voor schone ontwikkeling en het transactie-
logbestand (beschikking 19/CP.7, para 1):

Het Belgisch Register voldoet helemaal – 
aan de gegevensencryptiestandaarden. 
De aangepaste CR-software werd erkend 
door de ITL-administrateur (in oktober 
2007) en de CITL-administrateur (in juni 
2008), waardoor deze in overeenstem-
ming met de Europese en de Kyoto-regels 
mag gebruikt worden. De SEF-rapporte-
ring werd erkend in januari 2009.

(e) Een beschrijving van de gebruikte proce-
dures in het nationaal register om het aantal 
discrepanties te minimaliseren betreffende 
toewijzing, overdracht, verwerving, annule-
ring en inlevering van emissie-reductie-eenhe-
den (ERU’s), gecertificeerde emissiereducties 
(CER’s), tijdelijke gecertificeerde emissiere-

(a) De naam en contactgegevens van de regis-
teradministrateur aangewezen door de Partij 
om het nationaal register te beheren:

Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de 
voedselketen en Leefmilieu 
DG Leefmilieu – Dienst 
Klimaatverandering  
Mark LOOMAN – gemachtigd 
vertegenwoordiger van de 
registeradministrateur
Eurostation Building, Victor Hortaplein 
40 - bus 17, 1060 Brussel
tel: +32 (0)2 524 95 32             
GSM: +32 (0)473  333 968
e-mail: Mark.Looman@health.fgov.be

(b) De namen van de andere partijen waar-
mee de partij samenwerkt door hun nationale 
registers in een geconsolideerd systeem te 
beheren:

België beheert de technische kant van – 
het register van Luxemburg: de hosting, 
de ontwikkeling, het testen en het onde-
rhoud. Het Luxemburgs register wordt 
gehost op dezelfde servers maar werkt 
onafhankelijk van het Belgisch register, 
dus is het niet zeker of het een geconsoli-
deerd systeem kan worden genoemd.

(c) Een beschrijving van de databankstruc-
tuur en capaciteit van het nationaal register:

De software die wordt gebruikt voor het – 
Belgisch register, is een aangepaste ver-

Nationaal register3.4. 
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versie van de Belgische registersoftware 
(september 2009). Ondertussen wordt 
deze informatie verstrekt volgens Bijlage 
XVI van de Verordening 2216/2004 van 
de Commissie, gewijzigd door Verorde-
ning 916/2007, en conform 13/CMP.1 
Bijlage II paragrafen 45 en 46, op:
https://www.climateregistry.be/crweb/– 
report/public/publicReportList.do (in 
Nederlands, Frans, Engels en Duits)
http://www.climateregistry.be/NL/REP/– 
publicreports.htm 

Er werden geen Artikel 6-projecten goed-
gekeurd.

Er zal een samenvattend rapport met to-
tale hoeveelheden voor elk kalenderjaar wor-
den geïmplementeerd versie van de Belgi-
sche registersoftware (september 2009). De 
Europese Richtlijn 2003/87 vereist echter dat 
alle transactiegegevens vertrouwelijk blijven 
gedurende 5 jaar. Dit belet het Belgisch Re-
gister om transactiegegevens vrij te geven.

De volgende vermelding werd toege-
voegd aan de lijst van tegoedrekeningen: 
“De rekeninghouder van elke rekening is de 
rechtspersoon die door België is gemachtigd 
om ERU’s, CER’s, AAU’s en/of RMU’s on-
der haar verantwoordelijkheid te houden. De 
lijst van tegoedrekeningen vormt de lijst van 
rechtspersonen.”

(h) Het internetadres van de interface naar 
het nationaal register:

Algemene registerwebsite voor het pu-– 
bliek: http://www.climateregistry.be; 
Beveiligde directe toegang tot het Regis-– 
ter: https://www.climateregistry.be 

Om het beveiligingsniveau op een 
klantvriendelijke manier te verhogen, zal 
de toegang tot het register worden bevei-
ligd met de elektronische identiteitskaart 
(eID). In 2009 werd dit geïmplementeerd 
voor de registeradministrateurs om dit 
grondig in de praktijk te kunnen testen. 

Verder wordt een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd om de toegang voor alle gebrui-
kers van het Nationaal Register (ongeveer 
750, van 300 bedrijven) te beveiligen met 
een eID in 2010.

De procedures voor de opening van te-
goedrekeningen, aanvragen voor wijziging 
van gegevens enz. verlopen momenteel via 
ondertekende papieren documenten en aan-
getekende zendingen. Het project eID zal 
onderzoeken of dit volledig elektronisch 
kan met digitale handtekeningen. Dat zou 
een grote administratieve vereenvoudiging 
betekenen, met eliminatie van fouten door 
manuele dataoverdracht, en de procedures 
voor de gebruikers enorm versnellen.

Alle procedures worden gedocumen-
teerd en bijgehouden in een ISO 9001:2008 
kwaliteitssysteem.

(g) Een lijst van de informatie die toeganke-
lijk is voor het publiek via de gebruikersin-
terface van het nationaal register:
Publieke rapporten zijn beschikbaar op:

http://www.climateregistry.be/NL/REP/– 
report.htm (Nederlandse versie) en http://
www.climateregistry.be/FR/REP/report.
htm (Franse versie). 
Gedetailleerde rapporten over reke-– 
ningen, operatoren,… zullen volledig 
geïmplementeerd worden in de volgende 

Maand 2008 Geplande onbeschikbaarheid
[minuten]

Ongeplande onbeschikbaarheid
[minuten]

Januari 0 893

Februari 0 2923

Maart 5044 0

April 697 1394

Mei 0 0

Juni 0 0

Juli 0 179

Augustus 480 0

September 5314 259

Oktober 26640 (ITL Go-Live) 0

November 3060 180

December 0 0

Tabel 3.3  Geplande en onvoorziene onbeschikbaarheid van het Belgisch register in 
2008 (in minuten per maand)
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[1] Nationaal Instituut voor de Statistiek 

-  http://www.statbel.fgov.be/
[2] Belgostat (Belgische Nationale 

Bank)
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[4] FEBIAC, in ICEDD (Institut de 
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Marrakech et les engagements de rap-
portage de la Belgique au Protocole 
de Kyoto.» Biotechnology, Agrono-
my, Society & Environment (BASE) 
8: 27-40.

Het Belgisch register werd getest volgens – 
het erkenningstestplan van de ITL-admi-
nistrateur (in oktober 2007) en het erken-
ningstestplan van de CITL-administrateur 
(in juni 2008) om de werking volgens de 
Europese en de Kyoto-regels na te gaan.

Behalve deze wettelijk verplichte tes-
ten, is de registersoftware ook uitgebreid 
getest door het registerteam. Uiterst gede-
tailleerde en deels geautomatiseerde scena-
rio’s worden uitgevoerd vóór elke  nieuwe 
vrijgave van een registerupgrade.

Alle gevonden ongerijmdheden of bugs – 
worden ingevoerd in het bug-tracking-
systeem Bugzilla, en consequent geklas-
sificeerd, gelabeld en opgelost. Elke 
opgeloste bug wordt opnieuw getest door 
het registerteam vooraleer een upgrade 
vrijgegeven wordt.
Er wordt continu toezicht gehouden op – 
hard- en softwareparamaters. Dat gebeurt 
op verschillende manieren:

COLT interne monitoring van – 
oplossingscomponenten (Agent-ge-
baseerd)
COLT externe monitoring van oplos-– 
singscomponenten (Probe-gebaseerd, 
bv. ping- en poortprobes)
Transactionele monitoring van de – 
oplossing (geautomatiseerde monito-
ring met ‘dummy eindgebruiker’)
Buiten-de-band scriptmonitoring met – 
een ‘dummy eindgebruiker’ die een-
voudige handelingen uitvoert in het 
register
Gecumuleerde maandelijkse rappor-– 
tering door de Service Manager

COLT controleert de infrastructuur van 
het COLT Datacentrum, de netwerkelemen-
ten en de managed service-componenten 
24u op 24, 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar. 
COLT gebruikt een mix van agent-gebaseer-
de en agent-loze tools om alle managed ap-
paratuur te controleren. De systemen worden 
elke vijf minuten getest en de registeradmini-
strateur wordt verwittigd wanneer er zich een 
servicevermindering voordoet.

Tabel 3.3 geeft aan hoeveel minuten per 
maand van de rapporteringsperiode het Bel-
gisch register onbeschikbaar was voor de ge-
bruikers (a) wegens geplande downtime, en 
(b) wegens onvoorziene problemen.  

De beveiligde website bevat ook een pu-– 
bliek gedeelte met rapporten en online 
rekeningopeningsformulieren.

(i) Een beschrijving van de getroffen maatre-
gelen om gegevens te beschermen, onderhou-
den en herstellen om de integriteit van gege-
vensopslag en het herstel van registerdiensten 
te verzekeren in geval van een ramp:

De nodige back-upprocedures zijn in-– 
gebouwd. Back-ups worden veilig 
bewaard.
Elke dag van het jaar wordt het register – 
manueel getest op zo’n 15 controlepun-
ten om onder meer te verzekeren dat de 
reconciliaties en transacties zonder fouten 
zijn verlopen en dat er geen abnormale 
veranderingen zijn in het aantal rekenin-
gen, gebruikers, mislukte aanmeldingen, 
enz.
Het Belgisch register beschikt over een – 
zeer uitgebreide ‘disaster recovery’-pro-
cedure die werd getest en goegekeurd in 
de productieomgeving in juni 2008 (voor 
de Go-Live van de ITL) en op 4-5 juni 
2009 met de volledige ITL/CITL-aans-
luiting. Dat betekent dat, in geval van een 
catastrofale storing op de hostingsite, het 
Belgisch register binnen enkele uren op-
nieuw beschikbaar is op de Disaster Re-
covery site.

(j) De resultaten van elke testprocedure die 
mogelijk beschikbaar is of ontwikkeld voor 
het testen van de prestaties, procedures en 
beveiligingsmaatregelen van het nationaal 
register, in het kader van de richtlijnen van 
Beschikking 19/CP.7 betreffende de technis-
che normen voor gegevensuitwisseling tus-
sen registersystemen:



België ging nog verder om zijn Kyoto-
doelstelling te halen met de ontwikkeling 
van het Nationaal Toewijzingsplan conform 
de Richtlijn van het Europees Parlement tot 
vaststelling van een regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten (2003/87/EG). 
Het plan is een belangrijk instrument dat zal 
worden gebruikt om energiegevoelige secto-
ren te helpen hun energie-efficiëntie te verbe-
teren en tegelijk de kosten te optimaliseren. 
België heeft zijn tweede Nationaal Toewij-
zingsplan (2008-2012) ontwikkeld, dat werd 
aangenomen door de Europese Commissie 
op 10 oktober 2008.

Het klimaatbeleid dat door de geweste-
lijke en federale overheden wordt toegepast, 
is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd. 
De noodzakelijke structuren voor het gebruik 
van de Kyoto projectgebonden mechanismen 
werden geïmplementeerd. De federale staat 
en de drie gewesten voerden hun doelstel-
lingen in de Nationale Toewijzingsplannen 
in en startten en financierden projecten onder 
het Mechanisme voor schone ontwikkeling 
(Clean Development Mechanism - CDM) en 
Gezamenlijke Uitvoering (Joint Implementa-
tion – JI). Met deze projecten, die een aan-
vulling vormen op een aantal beleidslijnen en 
maatregelen die door de gewestelijke en fe-
derale overheden werden geïmplementeerd, 
kon België de eerste engagementsperiode van 
het Kyoto-protocol zelfverzekerd ingaan. 

Met het oog op de Europese lastende-
lingsovereenkomst en met betrekking tot de 

Beschrijving van de algemene 4.1.1. 
beleidscontext

België heeft zich resoluut geëngageerd 
om de opwarming van de aarde te bestrij-
den. Dit engagement werd voor het eerst in 
de praktijk omgezet met de ondertekening 
(1992) en ratificatie (1996) van het Raamver-
drag van de Verenigde Naties over Klimaat-
verandering, gevolgd door de ratificatie van 
het Kyoto-protocol (2002). België is door de 
overeenkomst van gezamenlijke nakoming 
van de Kyoto-verplichtingen (1998) gebon-
den aan zijn partners uit de Europese Unie 
en wil alle nodige maatregelen treffen om te 
zorgen dat het zijn verplichtingen uit hoofde 
van het Kyoto-protocol nakomt.

De lastenverdelingsovereenkomst (2004) 
tussen de federale en gewestelijke regeringen 
betekende een belangrijke stap voorwaarts, 
waardoor verschillende reductiedoelstellin-
gen werden gesteld en een duidelijk kader 
werd geschetst voor de verantwoordelijk-
heden van elkeen. De totale BKG-emissies 
van België (zonder LUCF) bevonden zich in 
2007 9,9% onder de emissies van het referen-
tiejaar, wat lager is dan de Kyoto-verplich-
ting van 7,5% reductie. Op het moment van 
de laatste grondige herziening bevonden de 
BKG-emissies in België zich net boven het 
niveau van het referentiejaar. De BKG-emis-
sies van België hebben dus een lange weg 
afgelegd sinds 2003, in positieve zin. Deze 
verschuiving indachtig, is België dus op weg 
om aan zijn Kyoto-verplichting te voldoen.

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:

Dominique Perrin en Laurence de Clock

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu

DG Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering

Beleid en 4.  
maatregelen

Proces van beleidsvorming4.1. 
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Vlaams Gewest
Op 20 april 2001 besliste de Vlaamse Re-

gering tot de oprichting van de Taskforce Kli-
maatbeleid Vlaanderen met als hoofdtaak het 
opmaken van een Vlaams Klimaatbeleidplan 
(cf. hoofdstuk 2.1.3). 

De Vlaamse Klimaatconferentie werd 
opgestart in 2005 in aanloop naar het Vlaams 
Klimaatbeleidplan 2006-2012. De Vlaamse 
Klimaatconferentie vormt hét forum waar 
organisaties uit het middenveld, bedrijven, 
wetenschappers, burgers en overheden via 
een intensief overlegproces bouwen aan een 
draagvlak voor het Vlaams klimaatbeleid. 

September 2007 betekende het startschot 
voor het tweede traject van de Vlaamse Kli-
maatconferentie. Het doel van dit tweede 
traject was het voorbereiden van het eerste 
tweejaarlijkse Voortgangsrapport in 2008 
van het Vlaams Klimaatbeleidplan 2006-
2012. De Vlaamse Klimaatconferentie maakt 
tevens deel uit van het sociaal economische 
plan ‘Vlaanderen in actie’ van de Vlaamse 
Regering.

Waals Gewest
Er werd een ambtenaar van de Waalse re-

gering aangeworven voor de opvolging van 
het Lucht- en Klimaatplan (Plan Air Climat) 
dat op 15 maart 2008 definitief werd aange-
nomen. Verder werd ook een administratieve 
Taskforce ingericht met de Directeurs-gene-
raal van de administratie en de bij het Plan 
betrokken instellingen van openbaar nut 
(ISSeP, FOREM, SOFICO, SRWT, SWCS, 
SWL, FLW  en het Waals Agentschap voor 
lucht en klimaat). Een stuurgroep zorgt voor 
de sturing van het Plan en geeft de nodige 

maatregelen van de federale regering over-
eenstemmen met de ex ante schatting. Er 
werd reeds een eerste evaluatie uitgevoerd. 
De overeenkomst stelt ook dat de gewesten 
de mate waarin en de manier waarop ze flexi-
biliteitsmechanismen introduceren om bij-
komende rechten te verkrijgen, zelf kunnen 
bepalen.

In het Belgische federale systeem worden 
beleidslijnen en maatregelen om broeikas-
gasemissies te reduceren, op verschillende 
verantwoordelijkheidsniveaus in kaart ge-
bracht op basis van de scheiding der machten 
tussen de federale regering en de gewesten. 
Elk niveau bepaalt zijn eigen prioriteiten op 
het milieu- en klimaatbeleidsvlak. Er werden 
coördinatieorganen gecreëerd om harmonie 
en synergie te creëren tussen het beleid van 
de federale regering en de drie gewesten, 
waarvan de Nationale Klimaatcommissie het 
belangrijkste is. 

De algemene context bij het opmaken 
van de beleidslijnen en maatregelen met be-
trekking tot klimaatverandering, worden zo 
dus bepaald door de plannen die uitgewerkt 
zijn door de federale en gewestelijke regerin-
gen die de beleidsdoelstellingen en –strate-
gieën bepalen. De federale en gewestelijke 
regeringen implementeren verscheidene be-
leidslijnen en maatregelen om de nationale 
doelstellingen te halen. In april 2009 werd 
er eindelijk een Nationaal Klimaatplan goed-
gekeurd voor de periode 2009-2012. In dat 
opzicht is er grote vooruitgang geboekt sinds 
de 4e Nationale Mededeling. Het plan biedt 
een goed overzicht van de huidige situatie en 
de maatregelen waartoe op de verschillende 
machts- en competentieniveaus werd beslo-
ten.

het Kyoto-protocol. Om het verschil (2,442 
Mton CO2-eq. per jaar voor de periode 2008-
2012) goed te maken, werd overeengekomen 
dat de federale regering bijkomende rechten 
zal verkrijgen dankzij het gebruik van flexibi-
liteitsmechanismen van het Kyoto-protocol.

Conform deze overeenkomst zal de fe-
derale regering ook interne federale beleids-
maatregelen treffen om de reductie-inspan-
ningen van de gewesten te ondersteunen. De 
Ministerraad van 19-20 maart 2004 keurde 
een pakket maatregelen goed om de broei-
kasgasemissies terug te dringen. Deze verza-
meling maatregelen moet garant staan voor 
een reductie van broeikasgasemissies van 4,8 
Mt CO2 eq. per jaar voor de periode 2008-
2012, wat de gewesten ten goede zal komen. 
Binnen de Nationale Klimaatcommissie zal 
er elk jaar aan de hand van een evaluatie 
worden nagegaan of de implementatie van de 

naleving van het Kyoto-protocol, werd de 
Belgische reductiedoelstelling voor de uit-
stoot van broeikasgassen vastgesteld op 7,5% 
onder de emissies van 1990. Deze reductie-
doelstelling moet worden bereikt binnen de 
periode 2008-2012. Dat betekent dat België 
een gemiddelde jaarlijkse Kyoto-doelstelling 
van 134.799 Mt CO2-eq heeft in de periode 
2008-2012.

In het overlegcomité tussen de gemeen-
schaps- en gewestelijke overheden van 8 
maart 2004, werd er over deze reductie-
doelstelling een lastendelingsovereenkomst 
bereikt tussen de federale regering en de 
gewesten. Tabel 4.1 toont het jaarlijks aantal 
emissierechten voor de eerste engagements-
periode.

Met deze nationale lastendelingsovereen-
komst krijgen de drie gewesten meer rechten 
toegewezen dan België krijgt toegewezen in 

Tabel 4.1  De nationale lastenverdelingsovereenkomst

(Mton CO2-eq.) emissies in 1990 jaarlijks gemiddelde 
hoeveelheid emissies  

2008-2012 

stemt overeen met x% 
in vergelijking met 
CO2-eq. emissies in 

1990

Vlaams Gewest 86.987 82.463 -5,2 %

Waals Gewest 54.725 50.621 -7,5 %

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

4.017 4.157 +3,475 %

Federale regering - -2.442 -

Totaal BELGIË 145.729 134.799 -7,5 %
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in zulke gevallen de mogelijke bijdragen van 
gewestelijke beleidslijnen zal moeten wor-
den geschat en afgetrokken. Een cluster is 
dus een pakket beleidslijnen en maatregelen 
waarvan de impact gezamenlijk zal worden 
geëvalueerd en dat in sommige gevallen ge-
westelijke beleidslijnen en maatregelen kan 
bevatten. 

Het eindresultaat van deze opdracht zal 
een lijst zijn van federale beleidslijnen en 
maatregelen, met een duidelijke definitie en 
gerelateerd aan relevante nationale en gewes-
telijke maatregelen of clusters van beleidslij-
nen en maatregelen die samen in beschou-
wing genomen moeten worden.

Vlaams Gewest
Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-

2012 is een strategisch beleidsplan dat als 
richtlijn dient voor de periode 2006-2012 om 
de Vlaamse Kyoto-doelstelling te behalen, 
d.w.z. een reductie van broeikasgasemissies 
met een gemiddelde van 5,2% ten opzichte 
van de emissies in 1990 voor de periode 
2008-2012. In absolute termen betekent dit 
dat de gemiddelde emissies gedurende de 
periode 2008-2012 maximum 82.463 Mton 
CO2-eq per jaar mogen bedragen.

Het plan bevat maatregelen van alle re-
levante Vlaamse competentiegebieden. Een 
meer gedetailleerd evaluatierapport (‘Voort-
gangsrapport 2008’) werd op 15 mei 2009 
door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dat 
rapport geeft de voortgang aan met betrek-
king tot de uitvoering van het plan, zodat de 
Vlaamse Regering op tijd de nodige aanpas-

riode 2008-2012, met een minimum- en 
maximumscenario.

2. Een beschrijving, voor elke beleidslijn en 
maatregel, van de hypothesen in de bere-
kening van de vermeden emissies. 

Alle federale beleidslijnen en maatregelen 
moeten worden geëvalueerd. De basis wordt 
gevormd door het definitieve Nationaal Kli-
maatplan dat in april 2009 werd goedgekeurd, 
om de verschillende federale beleidslijnen en 
maatregelen ten opzichte van de ‘nationale’ 
maatregelen te situeren, volgens de structuur 
van het Klimaatplan.

In de structuur van het Klimaatplan kan 
elke nationale maatregel bestaan uit 1 of meer 
gewestelijke maatregelen en/of een federale 
maatregel. Het is belangrijk bij elke federale 
maatregel die in dit project in beschouwing 
wordt genomen, te weten of er 1 of meer ge-
relateerde gewestelijke maatregelen bestaan. 
Dat kan een invloed hebben op de CO2-re-
ductie die afzonderlijk is toegewezen aan de 
federale maatregel. De fiscale aftrek voor een 
investering in hernieuwbare energie op fede-
raal niveau overlapt bv. met subsidies die op 
gewestelijk niveau worden toegekend.

In sommige gevallen kan de impact van 
meerdere maatregelen preciezer algemeen 
dan individueel worden geschat. Dat is bv. 
het geval voor de maatregelen die de bouw 
van offshore windmolens stimuleren, waar-
bij de impact het best wordt gemeten aan de 
hand van de geïnstalleerde capaciteit die ge-
pland is voor de jaren 2008-2012, op basis 
van lopende projecten. In dergelijke gevallen 
zullen de relevante maatregelen worden ge-
clusterd. Er dient te worden opgemerkt dat 

gestandaardiseerde modelleringsveronder-
stellingen. Men werkt ook aan de harmonise-
ring van statistieken. Er werd eind 2008 een 
werkgroep opgericht om één enkele database 
te ontwikkelen die een geharmoniseerde en 
gecoördineerde monitoring van het beleid en 
de maatregelen zou toelaten. 

De maatregelen zouden worden geclassi-
ficeerd op basis van verschillende categorie-
en (doelsector, betrokken BKG, type instru-
ment,...) en geassocieerd met de relevante 
indicatoren (implementeringsstatus, ver-
wachte en/of waargenomen CO2-reductie...), 
met meerdere relaties (sommige maatregelen 
zouden verbonden kunnen zijn met meer dan 
één indicator en omgekeerd). De ontwikke-
ling van deze database zal van start gaan in 
2009. Daarbij zal ervoor gezorgd worden dat 
deze volledig compatibel is met de nationale 
database die is ontwikkeld door de Nationale 
Klimaatcommissie.

Federaal
De Nationale Klimaatcommissie is be-

voegd om jaarlijks te beoordelen of de uit-
voering van federale regeringsmaatregelen 
overeenstemt met de ex ante schatting. De 
eerste resultaten van de federale studie zijn 
verzameld en worden in deze mededeling 
voorgesteld, maar de informatie moet wel 
nog gevalideerd worden. 

Het onderzoek beoogde de volgende re-
sultaten:

1. Een tabel met, voor elke federale beleids-
lijn en maatregel, de vermeden CO2-eq 
emissies voor elk jaar in de 5-jarige pe-

impulsen. Deze Taskforce komt maandelijks 
bijeen en stelt de prioriteiten van de admini-
stratieve Taskforce.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als opvolger van het eerste Lucht-

Klimaatplan 2002-2010 voor het Brussels 
Gewest (cf. hoofdstuk 2.1.3), belastte de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een interkabinettentaskforce met de 
identificatie van de denkbare beleidslijnen 
en maatregelen. Deze Taskforce heeft 101 
maatregelen in verschillende sectoren van 
gewestelijke bevoegdheid geïdentificeerd om 
tegen 2020 een Lucht-Klimaatplan tot stand 
te brengen. Het tweede semester van 2009 
wordt gewijd aan de onderhandelingen over 
de maatregelen die uit deze werken voort-
kwamen met het oog op de opstelling van het 
tweede Lucht-Klimaatplan voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Systeem voor monitoring en 4.1.2. 
evaluatie van beleidslijnen en 
maatregelen

De Belgische instellingen (gewestelijk 
en federaal) blijken periodieke evaluaties uit 
te voeren van de impact van hun beleid en 
maatregelen, zowel ex ante als ex post, op 
basis van een aantal methoden. De verschil-
lende methoden voor deze evaluatie zouden 
eerst en vooral geharmoniseerd moeten wor-
den teneinde de vergelijkbaarheid te verzeke-
ren en de efficiëntste maatregelen te kunnen 
identificeren. In deze context is het aanmoe-
digend te weten dat een dergelijke coördina-
tie al plaatsvindt binnen de federale en ge-
westelijke emissieprognoses, gebaseeerd op 
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gerapporteerd uit hoofde van het Kyoto-
protocol. Het akkoord is ook het resultaat 
van beschikking 280/2004/EG in verband 
met een mechanisme voor de monitoring van 
gewestelijke broeikasgasemissies en voor de 
implementatie van het Kyoto-protocol met 
als einddoel de vermindering van de emissies 
van CO2 en andere broeikasgassen.

Publieke toegankelijkheid4.2.2. 

Federale overheid
De toegang van het publiek tot milieu-

informatie in België, waaronder wettelijke 
instrumenten, beleidslijnen en maatregelen 
ontwikkeld in het kader van het Kyoto-proto-
col, wordt geregeld op federaal niveau door 
de wet van 05/08/2006 over de toegang van 
het publiek tot milieu-informatie. 

Deze wet vervangt de richtlijn 2003/4/
EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie (op basis van de eerste pij-
ler van het Verdrag van Aarhus over toegang 
tot milieu-informatie, inspraak bij besluitvor-
ming en toegang tot de rechtspraak inzake 
milieukwesties).

Beschrijving van nationale 4.2.1. 
wetgevende regelingen om de 
Kyoto-doelstellingen te halen

Volgens de rapporteringsrichtlijnen van 
het Kyoto-protocol (par. 37), moet België 
een beschrijving indienen van alle nationale 
en gewestelijke wetgevende regelingen en 
bekrachtigings- en administratieve procedu-
res die van kracht zijn om zijn doelstellingen 
in het kader van het Kyoto-protocol te halen. 
Daarbij hoort de wettelijke instantie voor 
dergelijke programma’s, hoe deze worden 
uitgevoerd, en procedures voor het behan-
delen van gevallen van niet-naleving van de 
nationale wetgeving.

Het Nationaal Klimaatplan 2009-2012 
dat werd goedgekeurd door de Nationale 
Klimaatcommissie, beantwoordt aan deze 
verplichting.

De wettelijke grondslag voor de verplich-
ting om de federale beleidslijnen en maatre-
gelen te evalueren, is het samenwerkingsak-
koord van 14/11/2002 tussen de federale staat, 
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin staat 
dat er een Nationaal Klimaatplan zal worden 
uitgewerkt, dat zal worden uitgevoerd, ge-
evalueerd en aan het UNFCCC-secretariaat 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In Brussel maken het beleid en de maat-

regelen betreffende CO2-emissies deel uit 
van verschillende plannen, met name het 
Lucht-Klimaatplan en het Actieplan inzake 
Energie-efficiëntie. Deze maatregelen wor-
den momenteel gemonitord door Leefmilieu 
Brussel.

De monitoring heeft hoofdzakelijk be-
trekking op de uitvoering van de maatrege-
len. De database (zie hoger) zal binnenkort in 
gebruik genomen worden en kwantificering 
van de emissiereducties zal worden aange-
leverd volgens beschikking 280/2004/EG. 
Deze kwantificering wordt ontwikkeld voor 
een aantal maatregelen (energiesubsidies). 
De gebruikte methoden om die emissiere-
ducties te kwantificeren zijn echter nog niet 
officieel goedgekeurd.

Binnen de context van de nationa-
le coördinatie van het energiebeleid (de 
“ENOVER”-groep), is er een specifieke sub-
groep gecreëerd om een gemeenschappelijke 
evaluatiemethode van het Nationaal actieplan 
voor energie-efficiëntie (NAEE) in het kader 
van de richtlijn betreffende energiediensten 
(2006/32/EG). Niet alle maatregelen zullen 
worden geëvalueerd, alleen de meest rele-
vante.

singen kan uitvoeren of zo nodig nieuwe 
maatregelen kan treffen. 

Alle nodige informatie over klimaat-
beleid en -maatregelen wordt verzameld in 
een database die online kan worden geraad-
pleegd. Daarin staat o.m. een beschrijving 
van de maatregelen, hun uitvoeringsstatus en 
informatie betreffende indicatoren en kosten. 
De database is compatibel met de nationale 
database die is ontwikkeld door de Nationale 
Klimaatcommissie.

Waals Gewest
In Wallonië maken het beleid en de 

maatregelen met betrekking tot CO2-emis-
sies deel uit van verschillende plannen, met 
name het Lucht-Klimaatplan, het Actieplan 
voor energie-efficiëntie, het Hernieuwbare 
energie-plan en het Plan voor een duurzaam 
energiebeheer. Deze maatregelen worden 
momenteel gemonitord door de respectieve 
bevoegde administraties.

De monitoring heeft hoofdzakelijk be-
trekking op de uitvoering van de maatrege-
len, maar er ontbreekt nog een kwantifice-
ring van de emissiereducties, die momenteel 
ontwikkeld wordt. Er zijn voorlopige cijfers 
beschikbaar voor tal van beleidslijnen en 
maatregelen, zoals vrijwillige overeenkom-
sten, rationeel energiegebruik en hernieuw-
bare energiebronnen in de openbare sector, 
financiële steun voor ‘groene’ voertuigen 
of straatverlichting. De gebruikte methoden 
om die emissiereducties te kwantificeren zijn 
echter nog niet officieel goedgekeurd, dus 
kunnen deze cijfers voorlopig niet worden 
gerapporteerd.

Nationale en gewestelijke programma’s; 4.2. 
wetgevende regelingen, bekrachtiging en 
administratieve procedures 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De verordening van 18 maart 2004 betref-

fende de toegang tot milieu-informatie in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarborgt 
het recht op toegang tot milieu-informatie 
waarover de overheidsdiensten beschik-
ken. In de praktijk kan iedereen en zonder 
verantwoording aan een overheidsinstantie 
(gemeente, gewestelijke administratie, mi-
nister, ...) vragen stellen. Voor zover de infor-
matie bestaat en deze openbaar mag worden 
gemaakt, zal binnen een redelijke termijn 
(meestal een maand) een antwoord wor-
den gegeven. Zo verspreidt de gewestelijke 
milieu-administratie (Leefmilieu Brussel – 
BIM) actief informatie over het leefmilieu 
en stelt zij een dienst voor milieu-informatie, 
een internetsite en talrijke publicaties over 
het milieu ter beschikking (o.a. ‘De staat van 
het leefmilieu in Brussel’).

Mechanismeparticipatie4.2.3. 

Aanstelling DNA/DFP
In België is de bevoegdheidsverdeling in-

zake de goedkeuring van projectactiviteiten 
vastgelegd in een samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Overheid, het Waalse Ge-
west, het Vlaamse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering 
van sommige bepalingen van het Protocol 
van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19 febru-
ari 2007.

Voor België werd de Nationale Kli-
maatcommissie aangesteld als aangewezen 
aanspreekpunt (Designated Focal Point of 
DFP) en de aangewezen nationale autoriteit 
(Designated National Authority of DNA). In 

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 – 
mei 2006 tot wijziging van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de milieuvergun-
ning en van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende al-
gemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne ter doorvoering van cor-
recties van errata en andere wijzigingen 
van EG-regelgeving.
De derde pijler van het Verdrag betreft – 
zowel een federale bevoegdheid (toegang 
tot de rechtbanken) als een gewestelijke 
bevoegdheid (administratief beroep). In 
Vlaanderen werd het beroepsrecht van 
milieuverenigingen tegen een milieu-
vergunningsaanvraag uitgebreid door 
een aanpassing van art. 24, § 1 van het 
milieu vergunningsdecreet.

Waals Gewest
In het kader van zijn bevoegdheden 

heeft het Waalse Gewest een gewestelijk 
ontwerpverslag opgesteld in toepassing van 
het verdrag dat, volgens diens voorschriften, 
voor commentaar aan een openbare 
raadpleging werd onderworpen (http://
environnement.wallonie.be/convention_
aarhus/rapport_Aarhus_RW_2007.pdf).

De verschillende internetsites van het 
Gewest (zie de links in hoofdstuk 9) stellen 
talrijke gegevens ter beschikking van het pu-
bliek in verband met de uitvoering van het 
Protocol van Kyoto en de verplichte UNFC-
CC-rapportering.

8° vergunningen en toelatingen met een aan 
zienlijke impact op het milieu

9°  impact van milieu-evaluaties, risico-eva-
luaties en veiligheidsrapporten

Vlaams Gewest
Om te voldoen aan de verplichtingen van 

het Verdrag van Aarhus en aan de Europese 
regelgeving die zelf werd aangepast aan het 
Verdrag, werd de Vlaamse regelgeving op 
een aantal punten gewijzigd.

Sinds 1 juli 2004 is het nieuw decreet 
betreffende de openbaarheid van bestuur van 
kracht. Dit decreet zet de eerste pijler van het 
Verdrag - de toegang van de burger tot milieu-
informatie - om in Vlaamse regelgeving. 

Een besluit van de Vlaamse Regering van 
28 oktober 2005 vult het decreet verder aan 
en regelt de actieve verspreiding van milieu-
informatie door de overheid. Dit besluit werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
30 november 2005 en trad in werking op 1 
januari 2006. 

Met het decreet en het besluit wordt te-
vens de Europese richtlijn met betrekking tot 
de toegang van de burger tot milieu-informa-
tie volledig geïmplementeerd.

De inspraakpijler van het Verdrag werd 
omgezet door een wijziging van Vlarem I en 
Vlarem II.

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 – 
juni 2005 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 6 febru-
ari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieu-
vergunning, voor de bepalingen betref-
fende inspraak; 

De wet heeft betrekking op zowel actieve 
als passieve openbaarheid betreffende het 
milieu.

Passieve openbaarheid: 

In dit geval is het publiek de actor, d.w.z. 
het publiek vraagt specifieke informatie aan 
bij een overheid. Deze is dan verplicht om 
de informatie binnen een maand aan te bie-
den (met een mogelijke verlenging als de 
aanvraag complex is en/of als het om grote 
volumes gaat).

Actieve openbaarheid:

In dit geval maakt de overheid de infor-
matie zelf beschikbaar voor het publiek, in de 
vorm van eenvoudig toegankelijke publica-
ties op papier of van een website.

Artikel 12 van de wet stelt dat een lijst 
van federale milieugegevens actief beschik-
baar moet worden gesteld aan het publiek, 
d.w.z.:

1°  teksten van internationale verdragen, 
conventies of overeenkomsten met be-
trekking tot het milieu

2°  wetteksten in verband met het milieu

3°  regeringsverklaringen en andere soorten 
documenten die verwijzen naar het beleid 
dat de regering heeft uitgestippeld

4°  federale plannen en programma’s inzake 
het milieu

5° voortgangsrapporten over de ontwikke-
lingsstatus van milieubeleidslijnen

6°  rapporten over de toestand van het mi-
lieu

7°  milieumaatregelen en -gegevens
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Het totale aantal emissierechten bedraagt 
97% van de jaarlijkse gemiddelde historische 
emissies in de periode 2004-2006 voor het 
jaar 2012, en 95% voor de jaren 2013-2020. 
85% van de rechten zal kostenloos worden 
gedistribueerd tot 2020. In principe vallen 
alle vluchten die vertrekken van of aankomen 
op luchthavens in het gebied van een lidstaat 
onder de emissiehandelsrechten, maar som-
mige activiteiten zijn vrijgesteld van dit EU-
systeem.

De Richtlijn voorziet in één lidstaat die 
verantwoordelijk is voor het beheer van elke 
vliegtuigexploitant die deelneemt aan het 
systeem van emissiehandelsrechten. België 
is beherend lidstaat voor 59 vliegtuigexploi-
tanten. 

Internationale scheepvaart
Ingeval er geen internationale over-

eenkomst, waarin internationale maritieme 
emissies zijn opgenomen in de reductiedoel-
stellingen door de Internationale Maritieme 
Organisatie, is goedgekeurd door de Euro-
pese lidstaten, of er geen dergelijke overeen-
komst is goedgekeurd in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties over 
Klimaatverandering door de Gemeenschap 
tegen 31 december 2011, wordt de Commis-
sie ertoe aangezet door het Europees Parle-
ment en de Raad om een voorstel op te ma-
ken waarin internationale maritieme emissies 
worden opgenomen in de reductiedoelstellin-
gen van de Gemeenschap, met de bedoeling 
dat het voorgestelde besluit tegen 2013 van 
kracht wordt.

Informatie over artikel 3.3 en 4.2.4. 
3.4.

De informatie over artikel 3.3 is in voor-
bereiding, met de bedoeling om deze in 2010 
te rapporteren, dus kan er voorlopig geen of-
ficieel cijfer worden bekendgemaakt.

België heeft geen activiteit gekozen on-
der Artikel 3.4.

Internationaal transport4.2.5. 

Internationale luchtvaart
Op 13 januari 2009 werd de Richtlijn 

2008/101/EG om luchtvaartactiviteiten in 
de regeling voor de Europese handel in CO2-
emissierechten op te nemen, in het Publica-
tieblad van de Gemeenschap gepubliceerd.

De richtlijn introduceert een emissie-
handelsysteem voor vliegtuigexploitanten, 
waarbij de emissierechten voor alle CO2 die 
tijdens het kalenderjaar (vanaf 2012) wordt 
uitgestoten door vluchten die onder de richt-
lijn vallen, ingeleverd moeten worden. 

De emissies moeten worden vastgesteld 
door middel van een monitoringsysteem, dat 
wordt ontwikkeld conform de monitoring- en 
rapporteringsrichtlijnen. Emissies moeten 
worden gerapporteerd na elk kalenderjaar 
(vóór 1 april van het volgende jaar) en het 
aantal emissierechten dat overeenkomt met 
de gerapporteerde hoeveelheid CO2 moet 
vóór 1 mei worden ingediend. 

elke projectactiviteit die op het grondge-– 
bied van dat gewest uitgevoerd zal wor-
den. 

De federale overheid keurt alle projectac-
tiviteiten goed waarvan ze Kyoto-eenheden 
verwerft.

Als een projectactiviteit, volgens de bo-
venvermelde criteria, tegelijkertijd onder de 
bevoegdheid valt van meerdere gewesten of 
van een of meerdere gewesten en de federale 
Overheid, dan wordt ze behandeld door de 
overheid waar het verzoek tot goedkeuring is 
ingediend, na raadpleging van de andere be-
trokken bevoegde overheden. Indien de pro-
jectactiviteit zou plaatsvinden op het grond-
gebied van een gewest, wordt het verzoek tot 
goedkeuring steeds ingediend bij en behan-
deld door het gewest in kwestie.

Elke projectactiviteit, die niet onder de 
bevoegdheid van een gewest of van de Fede-
rale Overheid valt overeenkomstig artikel 5, 
valt onder de bevoegdheid van de Nationale 
Klimaatcommissie.

Goedkeuringsprocedures
Elk gewest, de federale regering en de 

Nationale Klimaatcommissie hebben hun 
goedkeuringsprocedure en –criteria goedge-
keurd. Meer informatie hierover is te vinden 
op hun respectieve internetsites.  

die functie is ze gebonden door de beslissin-
gen van administratieve en technische aard, 
waarvoor de bevoegde gewestelijke en fede-
rale autoriteiten de projectactiviteiten goed-
keuren.

Volgens art. 1 § 27 van het samenwer-
kingsakkoord (en in overeenstemming met 
de akkoorden van Marrakech), houdt de 
goedkeuring van een project eveneens de 
schriftelijke toestemming in tot de deelname 
van één of meer personen aan een projectac-
tiviteit.

Bevoegdheidsverdeling voor de 
goedkeuring van projectactiviteiten
In artikel 5 van het samenwerkingsak-

koord worden de gevallen gedefinieerd waar-
in de projectactiviteiten worden goedgekeurd 
door de gewesten of door de Federale Over-
heid. De projectactiviteiten die hier geen deel 
van uitmaken worden, zoals vermeld in arti-
kel 7, goedgekeurd in de schoot van de Nati-
onale Klimaatcommissie.

Een gewest keurt de volgende projectac-
tiviteiten goed:

elke projectactiviteit die volledig of ge-– 
deeltelijk gefinancierd wordt door dat 
gewest, of door een provincie of een ge-
meente gelegen op zijn grondgebied; 
elke projectactiviteit waarvan dat gewest – 
Kyoto-eenheden wil verwerven; 
elke CDM- of JI-projectactiviteit waar-– 
voor een verzoek tot goedkeuring wordt 
ingediend door een natuurlijke persoon 
met zijn woonplaats in het desbetreffende 
gewest of door een rechtspersoon met een 
vestigingsadres in dat gewest; 
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van een langetermijnstrategie inzake de strijd 
tegen de klimaatverandering. Dit kadert in de 
algemene context van de resultaten van de 
onderhandelingen die bij de Verenigde Na-
ties aan de gang zijn. Momenteel wordt de 
post-Kyoto-periode via een actieve deelname 
aan de internationale onderhandelingen en de 
uitvoering van studies over de evolutie van 
de uitstoot van broeikasgassen op middellan-
ge en korte termijn. Deze Belgische strategie 
kadert eveneens in het Energie-Klimaatpak-
ket dat in december 2008 door de Europese 
Unie werd aangenomen.

Inventaris van de belangrijkste 4.3.2. 
PAM’s

Van de zowat honderd maatregelen die 
het Nationaal Klimaatplan inhoudt, nemen 
we hier alleen de belangrijkste op. De maat-
regelen met betrekking tot het onderzoek, de 
opleiding/educatie en de ontwikkelingshulp 
worden in de andere desbetreffende hoofd-
stukken van deze 5e Nationale Mededeling 
opgenomen. In tabel 4.2 krijgen we een 
overzicht van de maatregelen en worden de 
eerste, momenteel beschikbare kwantificaties 
aangebracht. Elke maatregel beschikt over 
een referentie (bijvoorbeeld: EP-A01) waar-
naar kan worden verwezen en die de even-
tuele interacties en versterkingen duidelijk 
stelt. Voor alle duidelijkheid worden ze ook 
in de tekst opgenomen.

De structuur van de grote assen die in het 
NKP worden gehanteerd, werd hier enigszins 
gewijzigd om de opvallendste feiten beter te 
doen uitkomen. Zo werden de maatregelen 
met betrekking tot de voorbeeldrol van de 
overheid ook ingedeeld bij de verschillende 
overeenstemmende sectoren. 

tenissen van de prioritaire assen in termen 
van verminderde uitstoot van broeikasgassen 
(CO2-equivalent) ten opzichte van het refe-
rentiejaar vastgelegd. 

De tweede doelstelling van het Nationaal 
Klimaatplan is de invoering van een gecoör-
dineerd systeem voor toezicht op opvolging, 
evaluatie en aanpassing van de beleidslijnen 
en de maatregelen. Het Nationaal Klimaat-
plan wordt jaarlijks geëvalueerd. De Nationa-
le Klimaatcommissie die voor deze evaluatie 
instaat, beschikt hiervoor over twee soorten 
werkmiddelen. Enerzijds maken de progno-
semodellen voor de uitstoot van broeikasgas-
sen een ‘a priori’ raming van de impact van 
de beleidslijnen en de maatregelen mogelijk. 
Anderzijds werd in 2007 door het Permanent 
Secretariaat van de Nationale Klimaatcom-
missie een databank opgestart met de indica-
toren van de impact van de beleidslijnen en 
maatregelen, die regelmatig wordt geactuali-
seerd.

De derde doelstelling van het Nationaal 
Klimaatplan is de uitwerking van een Nati-
onale Strategie voor aanpassing aan de kli-
maatverandering. Omdat we worden gecon-
fronteerd met de onvermijdelijke gevolgen 
van de stijgende temperaturen, is het belang-
rijk dat alle sectoren worden voorbereid. In 
deze versie van het Nationaal Klimaatplan 
worden slechts enkele denkpistes vermeld. 
De volgende jaren zal de nieuwe aanpas-
singsstrategie geleidelijk ingang vinden. 
Overigens zal deze strategie kunnen steunen 
op de elementen uit hoofdstuk 6 van deze 
mededeling.

De vierde doelstelling van het Nationaal 
Klimaatplan ten slotte is de voorbereiding 

Tegenover elke as staan een reeks con-
crete beleidslijnen en maatregelen. In het 
Nationaal Klimaatplan worden de verbin-

Het Nationaal Klimaatplan4.3.1. 
Het Nationaal Klimaatplan geeft een 

overzicht van het pakket maatregelen die al 
door de verschillende beleidsniveaus in Bel-
gië zijn goedgekeurd met het oog op de nale-
ving van de verplichtingen van het Protocol 
van Kyoto. Het plan legt ook de grondslagen 
voor een strategie na 2012. Het Nationaal 
Klimaatplan is geen ‘vast’ document. Elk 
jaar zal het plan worden aangepast in functie 
van de bereikte resultaten en op basis van een 
controle van de impact van het beleid.

De eerste doelstelling van het Nationaal 
Klimaatplan is de opstelling van de grote pri-
oritaire strategische assen die België uitzet 
om de uitdaging van het Protocol van Kyoto 
aan te gaan. De impact van de beleidslijnen 
en de maatregelen die door de verschillende 
bevoegde overheden worden genomen, moet 
worden geoptimaliseerd door de ontwikke-
ling van een synergie en een complementaire 
aanpak, waarbij rekening wordt gehouden 
met de respectieve bevoegdheid van deze 
entiteiten. Daarvoor werden 11 strategische 
assen geïdentificeerd:

Beleidslijnen en maatregelen en hun effecten4.3. 

Er werden zes sectorale assen opge-
steld:
1. Optimalisering van de energiepro-

ductie
2. Rationeel gebruik van energie in ge-

bouwen
3. Beïnvloeding van het industriepro-

ces
4. Ontwikkeling van duurzame trans-

portmiddelen
5. Aanmoediging van het duurzame be-

heer van de ecosystemen in land- en 
bosbouw

6. Grotere inspanningen inzake afval-
beheer

Hieraan worden vijf ondergeschikte, 
meer horizontale assen toegevoegd: 
7. Grotere inspanning inzake onder-

zoek naar klimaatverandering
8. Sensibilisatie van alle Belgische spe-

lers in de strijd tegen klimaatveran-
dering

9. Grotere rechtstreekse betrokkenheid 
van de overheid bij de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen

10. Toepassing van flexibiliteitsmecha-
nismen

11. Integratie van de klimaatdimensie in 
het ontwikkelingsbeleid
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Het Waalse Gewest steunt de ontwikke-
ling van een eigen biomethaniseringsindu-
strie voor de landbouw door diverse acties 
die de administratieve stappen en controles 
moeten vereenvoudigen. Het Gewest voert 
ook maatregelen in om de economische aan-
trekkingskracht voor dergelijke procedures te 
verhogen (AG-D03).

Financiële en logistieke 
hulp aan milieuvriendelijke 
elektriciteitsproductie (EP-A02)

Naast het systeem van de groenestroom-
certificaten werkten de Belgische autoritei-
ten diverse maatregelen uit met het oog op 
de ontwikkeling van de energieproductie uit 
hernieuwbare energiebronnen. Zo genieten 
de producenten van groene energie in elke 
entiteit een prioritaire toegang tot het net.

De Federale Regering nam eveneens een 
aantal bijkomende maatregelen om de kost 
van de elektriciteitsproductie vanuit her-
nieuwbare energiebronnen te verminderen, 
zoals bijzondere accijnzen of bijdragen op 
het gebruik van zware stookolie, steenkool, 
enz. (zie ook EP-A03 met de stopzetting van 
de vrijstelling van accijnzen voor steenkool-
producten en zware stookolie).

De steun van het Vlaamse Gewest sti-
muleert de industrie om te investeren in her-
nieuwbare energie, warmtekrachtinstallaties 
en energie-efficiëntie. Deze steunmaatregel 
staat beschreven onder de as ‘industrie’ (IP-
A06) en kan cumulatief worden aangepast 
aan andere steunmechanismen, namelijk de 

van de  groenestroomcertificaten dus gepaard 
met mechanismen die bedoeld zijn om een 
minimuminkomen aan de producenten van 
groene energie te waarborgen, hetzij via hulp 
aan de productie, hetzij via een minimumprijs 
die voor de groene certificatengroenestroom-
certificaten wordt gewaarborgd. 

In de drie gewesten is het mechanisme 
van de groene certificatengroenestroomcerti-
ficaten voor hernieuwbare energie eveneens 
van toepassing op de elektriciteitsproductie 
door een kwaliteitswarmtekracht.

Ter ondersteuning van deze maatregel 
vermelden we de werking van de ‘facilitato-
ren’. Hun rol bestaat in het informeren en ad-
viseren van de investeerders. De facilitatoren 
moeten eveneens bijdragen aan de sensibili-
satie van de doelgroepen, zoals de industrie, 
projectpromotoren, lokale overheden en on-
derwijsinstellingen (zie EP-A04).

België neemt ook deel aan het Euro-
pees emissiehandelsysteem voor energie-
intensieve bedrijven. Zo werd een Belgisch 
Toewijzingsplan uitgewerkt op basis van 3 
gewestelijke toewijzingsplannen die ervoor 
moeten zorgen dat de CO2-emissiereducties 
op de meest kostenefficiënte manier worden 
gerealiseerd. Dit houdt in dat de betrokken 
bedrijven hun toegewezen plafond niet over-
schrijden, hetzij door interne reductiemaat-
regelen te nemen, hetzij door emissierechten 
te kopen (zie EP-B01 en IP-A01).

In het Vlaamse Gewest werd ter verster-
king van dit systeem een besluit betreffende 
‘energieplanning’ aangenomen waarbij 
‘energie-intensieve’ installaties worden ver-
plicht bij de uitbating met de energie-effi-
ciëntie rekening te houden (zie EP-B02).

Het	stelsel	van	groene	certificaten	en	
warmtekrachtcertificaten	(=	EP-A01)

In België ligt het accent inzake ener-
gieproductie meer op de promotie van het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
(HEB), vooral voor elektriciteitsproductie 
en warmtekracht met hoog rendement. Cen-
traal in deze strategie staat het systeem van 
groenestroomcertificaten en warmtekracht-
certificaten. Het mechanisme van de groene-
stroomcertificaten (en de warmtekrachtcer-
tificaten) werd ontwikkeld om de productie 
van groene elektriciteit (d.w.z. geproduceerd 
uit hernieuwbare energiebronnen: windmo-
lenenergie, energie uit water, zonne-energie 
en biomassa) en de gecombineerde productie 
van warmte en elektriciteit (warmtekracht-
koppeling) te ondersteunen. 

Het basisprincipe bestaat in de afgifte 
van certificaten aan de producenten van 
groene energie of warmtekrachtenergie, met 
een verplichting voor de leveranciers om een 
minimumquota aan certificaten af te nemen, 
berekend op basis van hun totale elektrici-
teitsverkoop. Indien een leverancier niet aan 
deze productieverplichting voldoet, moet hij 
een boete betalen.

Deze ‘certificatenmarkt’ creëert de voor-
waarden die nodig zijn om de productiekost 
voor groene elektriciteit (of warmtekracht) 
te laten concurreren met de andere niet-her-
nieuwbare bronnen. 

Het is binnen elke Belgische entiteit (fe-
deraal en gewestelijk) operationeel hoewel 
het federale mechanisme berust op gewaar-
borgde minimumprijzen in plaats van op quo-
ta’s die aan de leveranciers worden opgelegd. 
In bepaalde entiteiten gaat het mechanisme 

Voor elke groep maatregelen werd een 
onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste 
maatregelen en de complementaire maatre-
gelen (in cursief).

Voor meer gegevens kan men zich recht-
streeks wenden tot de tekst van het Nationaal 
Klimaatplan11. Verder kan men ook het Re-
port by Belgium for the assessment of projec-
ted progress van 15/5/09 gericht aan de Eu-
ropese Commissie en ook de geassocieerde 
template (30/9/09) als referentiemateriaal 
raadplegen12.

Optimalisering van de 
energieproductie
De as energieproductie beschrijft het Bel-

gische beleid om de broeikasgasemissies ten 
gevolge van de productie van elektriciteit en 
warmte (elektriciteitscentrales, cokes en raf-
finaderijen samen) te reduceren. De strategie 
inzake het gebruik van biobrandstoffen voor 
transport maakt eveneens deel uit van een 
duurzame energievoorziening, maar deze 
staat beschreven onder de assen ‘Duurzaam 
transport’ en ‘Duurzame landbouw en bos-
sen’.

De strategie met betrekking tot de ver-
betering van energierecuperatie in afvalver-
werkingsinstallaties staat beschreven bij de 
as ‘afval’. De strategie inzake REG in de 
gebouwen wordt beschreven in de as ‘Rati-
oneel energiegebruik in de gebouwen’. De 
kleinschalige producties van hernieuwbare 
energie, zoals zonnepanelen op woningen of 
individuele verwarming zijn niet in deze as 
opgenomen. Zij zijn terug te vinden in as 2 
over de energiebesparing in gebouwen. 11 http://www.klimaat.be/IMG/pdf/NKP_2009-2012-

2.pdf
12 http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/ghgpro/envshuwa
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sidies. Het fonds ter reductie van de globale 
energiekost (FRGE) werd op 27 december 
2005 door de Federale Regering in het leven 
geroepen en biedt de mogelijkheid om goed-
kope leningen voor structurele energiebespa-
rende maatregelen aan privépersonen toe te 
kennen (EC-B03).

Energieprestatie	en	certificering	van	
gebouwen (EC-A03 / EC-B05 / EC-
C02 / EC-C04)

Inzake REG in de gebouwen kaderen de 
genomen maatregelen in de omzetting van de 
Europese Richtlijn 2002/91/EG over de ener-
gieprestatie van de gebouwen. In dit verband 
is de evaluatie en de verbetering van de ener-
gieprestaties van de gebouwen de sleutel van 
het beleid. Deze maatregel berust op de - ge-
westelijke – acties en legt voorwaarden inza-
ke energieprestatie op voor nieuwe gebouwen 
en vergunde renovaties. Elk gewest ontwik-
kelt systemen voor evaluatie van de energie-
prestatie die specifiek zijn voor de structuur 
van hun woning. De ENOVER-groep werkt 
aan de harmonisatie van de verschillende me-
thodologieën. De gewesten werken aan een 
systeem van energieprestatiecertificering. 
Het energieprestatiecertificaat informeert de 
eigenaars, kandidaat-huurders en –kopers en 
gebruikers over de energetische kwaliteit van 
een gebouw en over maatregelen ter verbe-
tering van de energie-efficiëntie die op korte 
termijn uitgevoerd kunnen worden.

In elk gewest worden aan bouwwerken 
met stedenbouwkundige vergunning ener-
gieprestatie- en binnenklimaateisen (‘EPB’-
eisen) opgelegd. Bij een nieuwbouw, grote 
uitbreiding of herbouw van een woning, 

Het Vlaamse Gewest voorziet sinds 2008 
voor personen die niet of slechts gedeeltelijk 
kunnen genieten van het federale personen-
belastingvoordeel een premie voor energie-
besparende investeringen.

Op gewestelijk niveau worden premies 
aangeboden. Onder de toekenning van pre-
mies vallen ook de isolatie van daken, muren 
en vloeren, de vervanging van enkele door 
dubbele beglazing, de warmte-isolatie van 
een nieuwe eengezinswoning, de bouw van 
een passieve eengezinswoning, de installatie 
van een verluchtingssysteem met warmte-
recuperatie, gasverwarmingsketels op lage 
temperatuur, of condensatieketels of war-
meluchtgeneratoren, doorstroomgasboilers 
of condenstiegeneratoren voor warm water, 
luchtverhitters, condensatiegeneratoren voor 
warme lucht en stralingstoestellen – ver-
warming, warmtepompen, biomassaverwar-
mingsketels (hout, graangewassen, enz.), 
warmteregulatie (thermostatische radiator-
kranen, kamerthermostaten, enz.), energieau-
dits, infrarood thermografie, warmtekracht-
eenheden, analyses van elektriciteitsverbruik 
(voor syndici), installatie van een systeem 
voor het beheer van elektrische installaties 
(voor syndici), verbetering van de energie-
efficiëntie van de verlichting (voor syndici).

Wat de gewesten betreft, kan hier ook het 
energierenovatiekrediet worden vermeld of 
de leningen aan nultarief. Sinds 2008 heeft 
het Vlaamse Gewest aanvullend nog een ver-
mindering van de onroerende voorheffing 
voor energiezuinige nieuwbouw ingevoerd.

Op gewestelijk niveau werden specifieke 
modaliteiten ingevoerd om kansarmen te hel-
pen toegang te krijgen tot de premies en sub-

Rationeel energiegebruik in gebouwen
In het kader van deze as inzake REG 

(Rationeel energiegebruik) en de HEB (Her-
nieuwbare energiebronnen) in gebouwen zijn 
alleen de residentiële, de tertiaire en de in-
dustriële sector betrokken. Deze as beschrijft 
uitsluitend het beleid omtrent het energiever-
bruik in de gebouwen met behulp van brand-
stof. De maatregelen betreffende het ratio-
nele energieverbruik via elektriciteit werden 
beschreven onder de as energieproductie.

Financiële stimulansen voor 
het rationele energiegebruik en 
het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen (EC-B01)

Het doeltreffendste middel om de ge-
bruikers te stimuleren tot REG en gebruik 
te maken van HEB is hen financiële stimu-
lansen aan te bieden. Het gaat voornamelijk 
om fiscale maatregelen of premies waarvan 
de bedragen jaarlijks worden geactualiseerd. 
Ze beogen vooral de vervanging van oude 
verwarmingsketels, de plaatsing van dubbele 
en driedubbele beglazing, de verbetering van 
warmte-isolatie, een energieaudit, enz. 

De toepasselijke belastingvermindering 
en de maximale bedragen die in mindering 
kunnen worden gebracht, werden geleidelijk 
verhoogd. Via de programmawet van eind 
2006 werd de belastingvermindering voor 
energiebesparende investeringen in wonin-
gen verdubbeld, nl. van 1.000 naar 2.000 
EUR. Deze belastingvermindering kan wor-
den gecumuleerd met de premies die door 
de gewesten en/of de netbeheerders worden 
verstrekt in het kader van hun REG-openba-
redienstverplichtingen (zie ook EC-A01). 

groenestroomcertificaten en de federale ver-
hoogde investeringsaftrek.

In het Waalse Gewest worden met het 
UREBA-besluit, dat op 10 juni 2003 in wer-
king trad, subsidies toegekend aan publiek-
rechtelijke personen en niet-commerciële 
organismen voor de uitvoering van studies en 
werken met het oog op betere energiepresta-
ties van hun gebouwen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden premies voor gebruik van hernieuw-
bare energie en warmtekracht aangeboden 
aan de tertiaire en de industriële sector. Deze 
subsidies kunnen worden gecumuleerd met 
de hulp aan de economische expansie en de 
verhoogde aftrek voor investeringen. 

Er werden bijkomende maatregelen ge-
troffen die gestoeld zijn op actieplannen voor 
het gebruik van biomassa (via een verbintenis 
en een gedragscode), de promotie van wind-
energie off shore (via de financiering van 
de onderzeese kabel voor de aansluiting op 
het netwerk, steunmaatregelen in geval van 
productieafwijkingen, een waarborg van de 
oorspronkelijke investering, een vereenvou-
digde procedure voor de toekenning van do-
meinconcessies in zee, enz.) en on shore (via 
ruimtelijke ordening en de mogelijkheden tot 
aansluiting op het netwerk) en de bevordering 
van warmtekrachtkoppeling (via de aanpas-
sing van de referentierendementen waardoor 
producenten bijkomende warmtekrachtcer-
tificaten krijgen, door de gelijkschakeling 
van emissienormen met de normen voor fos-
siele brandstoffen, door de ondersteuning 
van projecten voor covergisting van mest 
en landbouwproducten of organisch afval in 
biogasinstallaties, enz.) (EP-A05).



63

stof zijn niet onder deze as opgenomen. Zij 
worden beschreven onder de as ‘gebouwen’. 
De inspanningen op het gebied van industri-
eel transport komen aan bod in de as ‘duur-
zaam transport’.

Belgisch Nationaal toewijzingsplan 
voor 2008-2012 (IP-A01)

Met het oog op de toepassing van richtlijn 
2003/87/EG zijn de gewesten verantwoorde-
lijk voor het toewijzen van CO2-emissierech-
ten aan installaties die op hun grondgebied 
zijn gevestigd en die deelnemen aan het Eu-
ropese emissiehandelsysteem. Het Belgische 
nationale toewijzingsplan voor 2008-2012 
bestaat uit drie gewestelijke plannen. De 
federale overheid coördineert het Belgische 
plan en verzekert de rol van aanspreekpunt 
voor de contacten met de Europese Commis-
sie. Het Belgische Toewijzingsplan (2008-
2012) werd door het Overlegcomité van 19 
juni 2008 definitief goedgekeurd, en bij be-
slissing van 10 oktober 2008 door de Euro-
pese Commissie.

Bedrijfsakkoorden en vrijwillige 
akkoorden (IP-A02)

Gelijklopend met het toewijzingsplan 
sloten de gewesten bedrijfsakkoorden met de 
belangrijkste industriële federaties. De secto-
rakkoorden in België spitsen zich toe op het 
verbeteren van de energie-efficiëntie. 

In het Vlaamse Gewest wordt er met een 
Benchmarkingconvenant gewerkt voor de 
energie-intensieve industrie en de inrichtin-
gen die onder het toepassingsgebied van de 
Europese emissiehandel vallen. In het vrij-
willige benchmarkingconvenant komen het 

Financiering door een derde 
investeerder in de overheidssector 
(EC-CO1 / OB-B02)

Om de energie-efficiëntie in de over-
heidsgebouwen te bevorderen en de be-
lemmeringen voor investering met het oog 
op energiebesparing weg te nemen, richtte 
de Federale Regering op 4 maart 2005 een 
Belgische energiedienstenvennootschap op 
(Energy Service Company – FEDESCO). 
Deze vennootschap wordt gefinancierd door 
overheids- en privékapitaal en investeert in 
projecten met een interessant potentieel inza-
ke daling van het energieverbruik maar waar-
van de investeringskost voor de eigenaar of 
beheerder van het gebouw te hoog ligt. 

De besparingen op de energiefactuur zul-
len in een eerste fase worden gebruikt om 
de door de vennootschap ESCO verleende 
investering terug te betalen en zullen daarna 
de klant ten goede komen. Fedesco is sinds 
september 2005 operationeel. Eind 2007 
heeft Fedesco een bijkomende opdracht ge-
kregen met betrekking tot de installatie van 
fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van 
de federale overheidsgebouwen. 

Beïnvloeding van de industriële sector
Deze strategische as beschrijft de maat-

regelen op het vlak van de emissies vanuit 
industriële processen (procesemissies) en op 
het vlak van het energiegebruik dat nodig is 
om deze processen uit te voeren. De maatre-
gelen gericht op het gebruik van elektriciteit 
in industriële gebouwen staan beschreven 
onder de as ‘energieproductie’. Ook de maat-
regelen gericht op het energieverbruik in in-
dustriële gebouwen door middel van brand-

is het eisenpakket uitgebreid: eisen inzake 
warmte-isolatie, een te behalen energiepres-
tatiepeil en binnenklimaateisen (EC-B05). 
Aan de tertiaire sector (EC-C02) en de indu-
striële gebouwen (EC-C04) worden eveneens 
specifieke EPB-eisen opgelegd.

In de medische, sociale en onderwijssec-
tor hebben de gewesten ook specifieke ener-
gieprestatieprogramma’s en –reglementering 
opgelegd die in de maatregel EC-C03 wor-
den weergegeven.

In het Vlaamse Gewest worden specifieke 
subsidies voorzien voor een duurzaam ener-
giebeleid in beschutte en sociale werkplaat-
sen (EC-C05).

In de 3 gewesten werden energiedeskun-
digen erkend voor het uitvoeren van energie-
audits in woningen, zodat een kwaliteitsvol 
advies kan worden verstrekt (EC-A04).

De federale en gewestelijke acties streven 
naar een rationeel energieverbruik en de be-
vordering van duurzame energie in de over-
heidsgebouwen (OB-B01). In dit verband 
werden verschillende maatregelen genomen: 
de invoering van een energieboekhouding, 
een campagne voor energieaudits, de ter-
beschikkingstelling van infrastructuren voor 
zonnepanelen, de aankoop van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen, enz.…

De maatregel OB-B03 neemt de acties 
over die in dit verband door de verschillende 
overheden werden genomen.
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het grootste reductiepotentieel. Voor kleinere 
koelsystemen (met een koelmiddelinhoud 
van minder dan 3 kg, zoals de huishoudelijke 
koeltoestellen) is er nog geen minimumoplei-
dingsniveau en zijn er nog geen procedures 
voorzien. Deze systemen vallen ook onder 
bovenvermelde Europese regelgeving.

In het Vlaamse Gewest worden de SF6-
emissies van hoogspanningsschakelaars 
aangepakt via een certificering van het on-
derhoudspersoneel. De minimumopleidings-
eisen en een gepaste wijze van certificering 
voor dergelijke onderhoudstechnici zullen 
in overleg met de betrokken sector worden 
bepaald.

Reductie van de N2O-uitstoot uit de 
salpeterzuur- en caprolactam industrie 
(IP-C01 en IP-C02)

Het Vlaamse Gewest sloot eveneens een 
akkoord over de reductie van de N2O-uitstoot 
in de salpeterzuurproductie. Op 18 november 
2005 sloot het betrokken bedrijf een akkoord 
met de Vlaamse regering om de N2O-uitstoot 
per ton geproduceerd salpeterzuur te vermin-
deren tot een zo laag mogelijk niveau door de 
toepassing van de beste beschikbare technie-
ken inzake de reductie van uitstoot in al zijn 
installaties. Dit wordt mede mogelijk doordat 
het bedrijf een katalysator ontwikkelde, die 
toelaat om de lachgasuitstoot uit de salpeter-
zuurproductie aanzienlijk te laten dalen in 
vergelijking met de huidige situatie.

De N2O-emissies uit de caprolactampro-
ductie in Vlaanderen zijn afkomstig van één 
producent. Het bedrijf heeft al concrete ini-
tiatieven genomen, die erop gericht zijn om 
de uitstoot van lachgas terug te dringen. Zo 

het broeikasgaseffect en overeenkomstig de 
richtlijnen 2006/40/EG en  2000/53/EG. 

De Europese verordening 842/2006 stelt 
dat de EU-lidstaten opleidingsprogramma’s 
en certificeringen moeten invoeren voor per-
soneel en bedrijven die betrokken zijn bij de 
installatie, het onderhoud of de dienst na ver-
koop van koelinstallaties. 

Richtlijn 2006/40/EG legt een bepaalde 
lekdichtheid op aan de klimaatregelingsap-
paratuur en verbiedt het gebruik van HFK’s 
met een Global Warming Potential (GWP) 
van meer dan 150 in nieuwe voertuigen.

Richtlijn 2000/53/EG handelt over de 
recuperatie van HFK’s uit autowrakken. De 
drie gewesten keurden onlangs reglemente-
ringen goed over de exploitatie van vaste toe-
passingen met koelgassen (koel- en  klimaat-
regelingsinstallaties en warmtepompen), of 
zullen dat weldra doen. 

De drie gewesten keurden ook al regle-
mentaire bepalingen goed met als doelstel-
ling de erkenning van personen die instaan 
voor de installatie en het onderhoud van vaste 
toepassingen die koelgassen bevatten en van 
brandbeveiligingssystemen die fluorgassen 
of ozonafbrekende gassen bevatten. 

Het Vlaamse Gewest bereidt ook de op-
leidingsvoorwaarden voor voor personen be-
trokken bij de terugwinning van koelmiddel 
uit airco’s van voertuigen en voor personen 
betrokken bij het onderhoud van kleine en 
huishoudelijke koelinstallaties voor. Voor 
grotere installaties (installaties met meer dan 
3 kg koelmiddel) is er in het Vlaamse Gewest 
een wettelijk kader gecreëerd. Deze installa-
ties vertonen het grootste lekverlies en hebben 

Specifieke	financiële	maatregelen	en	
ecologiepremie (IP-A06)

Naar het voorbeeld van de particulieren 
kunnen de bedrijven ook een fiscaal voordeel 
genieten wanneer zij in energiebesparingen 
investeren. Bepaalde energiebesparende 
investeringen geven immers recht op een 
aftrek voor investering van 13,5% van de 
investeringswaarde (voor het boekjaar 2010 
is dit 15,5% geworden). De vastleggingen 
moeten betrekking hebben op een rationeler 
energiegebruik, de verbetering van de indu-
striële processen wat energie betreft, de re-
cuperatie van energie in de industrie, enz. Zij 
stemmen overeen met een van de categorieën 
uit de lijst. Deze aftrek wordt gedaan op hun 
inkomsten of winsten.

Door middel van de investeringspremie 
stimuleren de gewesten de investeringen in 
energie-efficiëntie in de industrie. Onder eco-
logie-investeringen wordt verstaan: milieu-
investeringen, investeringen op energiege-
bied, investeringen in hernieuwbare energie 
en investeringen in warmtekrachtkoppeling. 
Deze steunmaatregelen kunnen cumulatief 
worden toegepast met andere steunmechanis-
men, meer bepaald de groenestroomcertifica-
ten en de warmtekrachtcertificaten en met de 
federale verhoogde investeringsaftrek.

Vermindering van de uitstoot van 
fluorverbindingen	(IP-B01	en	IP-B02)

België werkt mee aan de strijd tegen de 
uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen 
(F-gassen), overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 842/2006/EG inzake de gefluoreer-
de broei kas gassen die een invloed hebben op 

Vlaamse Gewest en de onderneming overeen 
dat de onderneming tegen 2012 de wereldtop 
bereikt wat het efficiënt energiegebruik in 
haar vestigingen betreft. 

In het Waalse Gewest hebben de bedrijfs-
akkoorden betrekking op meer dan 80% van 
het energieverbruik van de Waalse industrie. 
Volgens deze akkoorden engageren de indu-
striesectoren zich elk voor een doelstelling 
inzake verbetering van hun energie-effi-
ciëntie en hun efficiëntie inzake emissie van 
broeikasgassen (hier uitsluitend CO2) binnen 
een bepaalde termijn (2010 of 2012 naarge-
lang van het akkoord). In ruil daarvoor gaan 
de gewestelijke overheden, in het kader van 
hun bevoegdheden, de verbintenis aan langs 
reglementaire weg geen bijkomende eisen in-
zake energie en uitstoot van broeikasgassen 
die bij het bedrijfsakkoord zijn betrokken, 
aan de contracterende bedrijven op te leggen. 
Zij gaan tevens de verbintenis aan bij de na-
tionale en Europese overheden het principe 
van een vrijstelling van elke energie/ /CO2-
taks of minstens van de gevolgen daarvan te 
verdedigen. Het engagement van de bedrij-
ven is vrijwillig.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
kunnen de ondernemingen toetreden tot het 
labelsysteem van  ecodynamische onderne-
ming. Dit systeem van milieumanagement 
met het label ‘Ecodynamische onderneming’ 
is een officiële erkenning in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van de goede praktij-
ken inzake milieubeheer die in de onderne-
mingen worden toegepast. Het beloont hun 
milieudynamisme en hun vooruitgang ter 
zake, vooral op het gebied van afvalbeheer, 
rationeel energiegebruik, mobiliteitsbeleid.
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MIVB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een beleid van intermodaliteit, een permanent 
onderzoek naar complementariteit tussen het 
openbaar vervoer en andere vervoermidde-
len.

Sinds 2006 keert het Gewest de Brus-
sel’air-premie uit aan de Brusselaars die hun 
nummerplaat inleveren. Met deze premie 
van 525 EUR moedigt het Gewest de Brus-
selaars aan afstand te doen van hun wagen 
en hun oude vervuilende wagen te laten ver-
nietigen. De Brussel’air-premie bestaat uit 
een abonnement op het openbaar vervoer en/
of een fietscheque, gecombineerd met een 
Cambio-abonnement (car-sharing). Op jaar-
basis kregen meer dan 1.500 Brusselaars hun 
Brussel’air-premie.

De uitvoering van deze maatregelen ligt 
in het gratis aanbieden van openbaar vervoer 
aan de gebruikers van het woon-werkverkeer 
(TR-A08) en de ambtenaren (OB-C02). 

Het openbaar vervoer wordt ook aantrek-
kelijker gemaakt door een zichtbaar beeld 
van duurzaamheid via het gebruik van de 
beste beschikbare technologieën (zie TR-
C05).

Ten slotte worden maatregelen ingevoerd 
voor de regeling van het wegverkeer waarbij 
voorrang wordt gegeven aan het openbaar 
vervoer in de stadscentra. Op die manier 
wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker 
dan de auto (TR-A05).

Promotie	van	het	fietsgebruik	 
(TR-A03)

Het gebruik van de fiets en de verplaat-
sing te voet worden vooral aanbevolen voor 

wat het woon-werkverkeer betreft. Voor het 
openbaar vervoer is er de ontwikkeling van 
tram- en snelbusprojecten in stedelijke ge-
bieden, zoals vermeld in het Pegasus- en het 
Spartacusplan (2004). Daarnaast is ook een 
betere bediening van de bedrijventerreinen 
door het openbaar vervoer belangrijk. 

Binnen de Taskforce doorstroming werd 
voor 2007 een investeringsprogramma op-
gesteld dat momenteel in uitvoering is. Het 
grootste gedeelte van dit programma bestaat 
uit infrastructuuringrepen, gaande van aan-
passingen van kruispunten, het aanleggen 
van banen voorbehouden aan bussen, tot het 
herinrichten van wegvakken of bushaltes. 
Een ander deel van het investeringsprogram-
ma omvat verkeerslichtenbeïnvloeding ten 
voordele van het openbaar vervoer.

In het Waalse Gewest werden verschil-
lende maatregelen ter promotie van het open-
baar vervoer genomen. We vermelden hier: 
gratis vervoer voor kinderen tot 12 jaar, een 
korting van 50% op de abonnementsprijs 
voor schoolgaande jongeren tot 24 jaar, bij-
zondere maatregelen voor personen die hun 
nummerplaat inleveren bij de DIV, enz.

De ‘Maisons de la Mobilité TEC’ geven, 
naast informatie over de dienstverlenende 
opdracht van de autobussen, een reeks in-
lichtingen over de spelers van de mobiliteit 
in het Waalse Gewest: de partnerships met 
de taxibedrijven, de promotie van carsharing 
Cambio, de fiets, de gecombineerde abonne-
menten TEC-NMBS, TEC-MIVB, TEC-De 
Lijn, de inruiling van de nummerplaat, enz.

Hoe doeltreffend ook, het openbaar ver-
voer alleen kan niet aan alle verplaatsings-
behoeften beantwoorden. Daarom voert de 

gen, signalisatie, enz. waardoor de snelheid 
van het openbaar vervoer wordt verhoogd en 
de fietsers meer veiligheid wordt geboden. 

Verbetering en promotie van het 
openbaar vervoer (TR-A02)

De prioriteit van België inzake mobili-
teit is het bevorderen van de intermodaliteit 
door de promotie van het openbaar vervoer. 
Deze wil om het aanbod inzake het type van 
vervoer van passagiers en goederen te di-
versifiëren, komt tot uiting door bijkomende 
maatregelen die op federaal en gewestelijk 
niveau worden genomen. Grote infrastruc-
tuurprojecten worden opgestart in overleg 
tussen de verschillende autoriteiten – zoals 
het regionaal expressnet REN of het Diabo-
lo-project voor een nieuwe treinverbinding 
naar de nationale luchthaven - met het oog op 
een grotere vervoercapaciteit en een betere 
dienstverlening.

Op federaal niveau hebben de drie naam-
loze vennootschappen naar publiek recht van 
de NMBS-groep, (NMBS Holding, Infra-
bel en NMBS) een dubbele basisopdracht: 
enerzijds het spoorvervoer op het Belgische 
net promoten en op die manier een alterna-
tief bieden voor de andere, minder milieu-
vriendelijke vervoermiddelen, en anderzijds 
een kwalitatief hoogstaande dienstverlening 
verzekeren zodat de evolutie van het spoor-
verkeer sneller is dan de algemene evolutie 
van het verkeer voor alle vervoermiddelen 
samen.

In het Vlaamse Gewest krijgt het woon-
werkverkeer op korte termijn de grootste aan-
dacht. Het Pendelplan (2005) geeft de concre-
te uitwerking aan van de noodzakelijke acties 

wordt er onderzoek gedaan naar beschikbare 
emissiereductietechnologieën. Dit onderzoek 
schept veelbelovende perspectieven voor een 
effectieve uitstootreductie op middellange 
termijn (via de inbouw van katalysatoren). 
Daarnaast heeft het bedrijf momenteel al een 
uitstootreductie gerealiseerd ten opzichte van 
het uitstootniveau in 1990 door een optimali-
satie van de gebruikte productieprocessen.

Ontwikkeling van duurzame 
vervoermiddelen
Deze as bevat voornamelijk het trans-

port dat alleen op het Belgische grondge-
bied plaatsvindt. Het internationale transport 
wordt in de eerste plaats op internationale 
schaal aangepakt.

Mobiliteitsplan (TR-A01 / OB-C01)

Lokale mobiliteitsplannen, hetzij op het 
niveau van de steden en gemeenten, hetzij in 
samenwerking met ondernemingen en over-
heidsinstellingen (scholen, administratie), 
worden gerealiseerd door alle deelentitei-
ten. Deze lokale plannen zijn bedoeld om de 
verplaatsingen van de betrokken passagiers 
te optimaliseren en het gebruik van fossiele 
brandstoffen te beperken.

Voor het vervoer van passagiers nemen de 
mobiliteitsplannen de beleidslijnen en maat-
regelen over die bedoeld zijn om de kwaliteit 
en het aanbod van openbaar vervoer te verbe-
teren, de mensen aan te moedigen om te kie-
zen voor de alternatieven, liever dan om met 
de eigen wagen naar het werk te gaan, het 
gebruik van de fiets te bevorderen, enz. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op de aanpassing 
van de reglementen over de aanleg van we-
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Evaluatie van de milieu-impact van 
voertuigen (Ecoscore) en hervorming 
van de verkeersbelasting en de belas-
ting op de inverkeerstelling (TR-C03)

Deze maatregelen worden op regionaal 
vlak versterkt door de promotie van de mi-
lieuvriendelijkere auto’s (op het vlak van de 
uitstoot van CO2 en van andere vervuilende 
stoffen). Deze evaluatie gebeurt meer be-
paald op basis van het Ecoscore- systeem dat 
de auto’s klasseert op basis van hun potenti-
ele milieu-impact. De verschillende schade-
lijke effecten (broeikaseffect, geluidshinder 
en luchtkwaliteit, impact op gezondheid en 
ecosystemen) worden mee in rekening ge-
bracht bij de bepaling van de Ecoscore.

Er is overleg opgestart tussen de gewes-
ten en de federale overheid over de Ecoscore. 
Dit heeft tot doel het draagvlak voor het ge-
bruik van de Ecoscore als maatstaf voor de 
milieuvriendelijkheid van een voertuig te 
vergroten.

De belangrijkste geplande maatregel is 
de hervorming van de verkeersbelastingen 
en de belastingen op de inverkeerstelling. De 
nieuwe verkeersbelastingen zullen hiermee 
een grotere impuls geven aan het gebruik van 
milieuvriendelijke wagens dan de huidige 
verkeersbelastingen (zie TR-A07).

Ook het Waalse Gewest neemt deel aan 
de ontwikkeling van de Ecoscore-methode 
en beschouwt het als een criterium voor de 
onderverdeling van voertuigen op basis van 
hun milieu-impact. Het Gewest wil de resul-
taten van deze methode gebruiken om het pu-
bliek te informeren.

Ecodriving (TR-B05)

In toepassing van de richtlijn 2003/59/EG 
is deze maatregel bedoeld om een gedragsver-
andering in de rijstijl van de bestuurders, in-
clusief de professionele chauffeurs, tot stand 
te brengen. De principes van het milieuvrien-
delijk (zuinig) rijden (aangepaste snelheid, 
aangepaste snelheidsveranderingen, verstan-
dig gebruik van toebehoren, correcte banden-
spanning, enz.) zou de bestuurder dagelijks 
automatisch aan het stuur van zijn voertuig 
moeten toepassen. Er worden acties gepland 
voor het grote publiek (bv. toevoeging van 
een module over zuinig rijgedrag in de auto-
rijschool), voor specifieke doelgroepen (zo-
als handelsvertegenwoordigers) en voor de 
overheid (bv. opleiding van het gemeenteper-
soneel). Ecodriving zal weldra deel uitmaken 
van de vereiste kennis voor het behalen van 
een rijbewijs.

In het Vlaamse Gewest hebben overheid, 
opleidingscentra, examencentra en milieube-
weging een samenwerkingsakkoord waarbij 
de centra zich engageren om milieuvriende-
lijk rijden in hun werking te integreren. 

In het Waalse Gewest stellen de compe-
tentiecentra voor transport en logistiek van de 
Forem, in samenwerking met de opleidings-
centra voor zware vrachtwagens en autocars 
van de Forem, voor om specifieke opleidings-
modules voor ecodriving in te voeren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden opleidingen voor ecodriving georga-
niseerd voor de chauffeurs van de MIVB.

De overheden nemen actief deel aan het 
aanleren van milieuvriendelijk rijgedrag 
(OB-C05).

de bouw van een wegennet bestemd voor – 
voetgangers, fietsers, personen met een 
beperkte mobiliteit en ruiters. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
werd in 2006 over het hele historische cen-
trum een verhuursysteem voor fietsen inge-
richt ter bevordering van occasionele fiets-
verplaatsingen. De doeltreffendheid van 
het systeem zal nog verbeteren wanneer het 
wordt uitgebreid over het volledige Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en een groter aantal 
fietsen ter beschikking zal worden gesteld, 
wat gepland is voor 2009. Het Gewest steunt 
initiatieven inzake opleiding voor fietsge-
bruik, schoolophaling per fiets, enz. 

In het Waalse Gewest en door de fede-
rale regering wordt een kilometervergoeding 
toegekend aan de ambtenaren die de fiets ge-
bruiken voor hun woon-werkverplaatsingen 
(OB-C03).

Telewerk stimuleren (TR-B03)

Telewerk draagt bij tot de daling van het 
wegverkeer tijdens de spitsuren (congestie) 
aangezien de werknemer thuis blijft en is des 
te doeltreffender wanneer de werknemer ver 
van zijn werk woont. 

Elke federale overheid heeft pilootpro-
gramma’s ingevoerd die momenteel worden 
geëvalueerd (OB-C04).

korte trajecten (< 5 km) ter vervanging van 
de auto.

Sinds 1 januari 1998 moedigt de federale 
regering de fietsverplaatsingen fiscaal aan. 
Voortaan is de vergoeding die door de werk-
gever aan de werknemer wordt gestort in het 
kader van de woon-werkverplaatsingen per 
fiets, vrijgesteld van belastingen en sociale 
lasten ten belope van een maximum van 0,15 
EUR per afgelegde kilometer.

In de nieuwe beheersovereenkomsten 
(en ook in de bedrijfsplannen) van de NMBS 
Holding, Infrabel en de NMBS wordt bijzon-
dere aandacht geschonken aan het gebruik 
van de fiets. Zo ging de NMBS Holding de 
verbintenis aan om het aantal fietsparkings te 
verhogen (78.000 tegen 2012 tegenover de 
huidige 59.000) en het toezicht op de fiets-
stallingen te verbeteren. De NMBS Holding 
steunt de uitbouw van ‘fietspunten’ in de 
stations. Zo krijgen ondernemingen uit de 
sociale economie ruimten aangeboden voor 
de verhuur of herstelling van fietsen of voor 
allerhande aanverwante diensten. 

De drie gewesten voerden diverse maatre-
gelen in ter bevordering van het fietsgebruik:

het investeringsprogramma met het oog – 
op de aanleg van fietspaden langs de ge-
westwegen;
de openstelling van het fietsverkeer in – 
beide richtingen in eenrichtingstraten; 
de invoering van aangepaste faciliteiten – 
(specifieke stallingplaatsen, verhuursta-
tions voor fietsen en kleine hersteldien-
sten), meer bepaald aan de belangrijkste 
stopplaatsen en stations van het openbaar 
vervoer;
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Het bedrag kan tot 1.000 EUR per voertuig 
oplopen.

De aankoop van milieuvriendelijke voer-
tuigen maakt intrinsiek deel uit van de voor-
beeldrol van de overheid (OB-C07) en is op-
genomen in de voorwaarden voor duurzame 
overheidsopdrachten (OB-A01).

Promotie van de multimodale 
systemen voor goederen  (TR-A04)

Voor de goederen is de ontwikkeling van 
multimodale platforms een centrale maatre-
gel. Deze maatregel zorgt ook voor de verbe-
tering van de waterweg- en spoortransport-
middelen.

In dit verband steunt de Federale Rege-
ring het programma NAIADES van de Eu-
ropese Commissie ter promotie van de bin-
nenscheepvaart, meer bepaald door de fiscale 
vrijstelling van de belasting op de meerwaar-
den die op de binnenschepen voor de com-
merciële vaart wordt gerealiseerd. Door hier-
aan bovendien ecologische voorwaarden te 
koppelen, draagt de maatregel eveneens bij 
tot een verbetering van de ecologische pres-
taties van de binnenvaart. De federale staat 
steunt eveneens het gecombineerde transport 
in België via een steunmechanisme ten voor-
dele van de transportoperatoren gecombi-
neerd met goederen die gebruik maken van 
het spoor voor afstanden van minder dan 300 
km.

In het Vlaamse Gewest werden de voor-
bije jaren de lopende initiatieven zoals de 
modernisering van het hoofdwaterwegen-
net, investeringen in PPS voor de bouw van 
kaaimuren en de ontwikkeling van waterge-
bonden bedrijventerreinen verdergezet. Ver-

auto wil kopen, objectieve en vergelijkende 
informatie tussen de verschillende modellen 
die op de Belgische markt voorhanden zijn. 

De maatregelen in dit verband komen 
voornamelijk van de Federale Regering. 
Sinds 1 januari 2005 wordt de solidariteits-
bijdrage berekend op grond van het CO2-uit-
stootgehalte van de firmawagen. De werkge-
vers betalen immers op het ter beschikking 
stellen van een firmawagen een zogenaamde 
maandelijkse solidariteitsbijdrage. 

Sinds aanslagjaar 2006 geldt voor de 
aankoop van milieuvriendelijke wagens een 
fiscaal voordeel. Voor wagens die maximaal 
115 gram CO2 per km uitstoten, kunnen de 
eigenaars genieten van een belastingaftrek 
van 3% van de aankoopprijs. Voor wagens 
met een uitstoot van minder dan 105 gram 
CO2 per km loopt dat voordeel op tot 15%, 
met een maximumbedrag van 3280 EUR (te 
indexeren).

Sinds het aanslagjaar 2007 kan ook nog 
een belastingvermindering van 150 EUR 
(niet geïndexeerd) verkregen worden voor de 
aanschaf van een nieuwe dieselwagen die uit-
gerust is met een roetfilter en niet meer dan 
130g gram CO2 per km uitstoot, en met een 
roetuitstoot van maximaal 0,005 g/km. Voor 
het jaar 2007 bedroeg het geïndexeerde be-
drag tot 200 EUR.

In het Waalse Gewest wordt sinds 
01/01/2008 een ecofiscale stimulus gege-
ven bij elke aankoop van een auto door een 
natuurlijke persoon. Dit geldt niet voor fir-
mawagens. Ten opzichte van een bepaalde 
norm wordt een bonus toegekend wanneer de 
CO2-uitstoot lager is of wordt een malus ge-
vorderd wanneer de CO2-uitstoot hoger ligt. 

de volledige keten), landbouwkunde (laagste 
doses pesticiden en meststoffen), nabijheid 
(kortste afstand tussen de plaats van produc-
tie en de productie-eenheid van de biomassa), 
enz. bepaalt.

De gewesten stimuleren dan weer de 
energieteelten voor specifiek gebruik (AG-
D02):

Het Vlaamse Gewest moedigt aan tot de 
productie van energieteelten en het gebruik 
ervan voor hernieuwbare energie. Het streef-
doel is een productie van 18 kiloton zuiver 
plantaardige olie, 107 kiloton bio-ethanol en 
25 kiloton biodiesel op basis van Vlaamse 
energieteelten in 2010 en van de aanplanting 
van 1 km2 korte-omloophout tegen 2010.

In het Waalse Gewest bedraagt de jaar-
lijkse hulp aan energieteelten, ingevolge de 
nieuwe hervorming van het GLB, 4,5 EUR/
m2 oppervlakte die met toegelaten energie-
teelten is ingezaaid.

Aankoop van nieuwe energiezuinige 
voertuigen (TR-C01 / TR-C02 / OB-
A01 / OB-C07)

In het kader van de herziening van de 
Europese richtlijn (1999/94/EG) neemt de 
Federale Regering alle nodige maatregelen 
voor de correcte toepassing van het KB van 
5/09/2001 om zo de wettelijke bepalingen 
betreffende de vermelding in de reclame van 
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te 
versterken en te controleren teneinde de ge-
plande reductie van CO2-emissies te realise-
ren. 

De jaarlijkse publicatie van de ‘CO2-gids 
van de auto – rij zuinig… een troef voor u 
en de natuur’ geeft de burger die een nieuwe 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest on-
derzoekt momenteel het principe van een 
hervorming van de verkeersbelasting en de 
belasting op de inverkeerstelling op basis van 
de Ecoscore, die de milieuprestaties van de 
voertuigen kwalificeert. De hervorming moet 
gebeuren in het kader van een samenwer-
kingsakkoord met de andere twee gewesten. 
Dit staat gepland voor 2009.

Fiscale vrijstelling voor 
biobrandstoffen (TR-D01)

België zette de Europese richtlijn ter be-
vordering van het gebruik van biobrandstof-
fen in het transport om. Dit valt onder de 
bevoegdheid van de Federale Regering. De 
toepassing van deze richtlijn moet vanaf 2007 
de beschikbaarheid op de markt waarborgen 
van een minimum aandeel biobrandstoffen 
(5,75% in 2010). De federale regering beslis-
te dat er een evaluatie van het huidig beleid 
op het vlak van de biobrandstoffen van de 1e 
generatie uitgevoerd diende te worden. De 
besluiten en corrigerende maatregelen zullen 
in overleg met de gewesten worden bespro-
ken en in overeenstemming worden gebracht 
met de projecten die werden ontwikkeld door 
het federale wetenschappelijke onderzoek. 

De Federale Regering keurde ook een 
fiscale vrijstelling goed voor bepaalde hoe-
veelheden bio-ethanol en biodiesel om te 
worden gemengd met de fossiele brandstof-
fen. De productie van de biobrandstoffen is 
onderworpen aan een lastenboek dat werd 
vastgelegd in de wet van 10 juni 2006 betref-
fende biobrandstoffen, die vooral de criteria 
inzake leefmilieu (meest gunstige balans van 
broeikasgassen, beste energie-efficiëntie van 



68 4. Beleid en maatregelen

een belangrijke rechtstreekse invloed op de 
vermindering van de uitstoot van N2O en zijn 
voorgangers en van CH4 als gevolg van het 
beheer van het afvalwater.

In het Vlaamse en het Waalse Gewest 
wordt tevens verwacht dat de totale veesta-
pel verder zal afnemen, wat de druk op het 
klimaat uiteraard verder zal verlagen. Naast 
de PPO en de bovenvermelde nitraatricht-
lijn dienen de landbouwers (zowel Waalse 
als Vlaamse) ook te voldoen aan de rand-
voorwaarden (cross compliance), die o.a. 
inhouden dat er geen permanent grasland ge-
scheurd mag worden, dat de landbouwer op 
regelmatige tijdstippen het koolstofgehalte 
en de zuurtegraad in zijn percelen laat analy-
seren en dat er erosiebestrijdende maatrege-
len genomen moeten worden bij sterk erosie-
gevoelige percelen.

De ontbossing beperken en de 
herbebossing stimuleren (AG-C01)

In het Waalse Gewest werd de nieuwe 
Boswet (decreet van 15 juli 2008) ingevoerd 
met een aantal gunstige verplichtingen voor 
het behoud van de bossen en de opslag van 
houtmateriaal en koolstof, meer bepaald:

de schrapping van de successierechten op – 
de waarde van het hout op stam, wat meer 
ecologische keuzes stimuleert (behoud 
van het hout, grotere mogelijkheid om 
te kiezen voor soorten met langere om-
looptijd en een behandeling met continu 
gebladerte, enz.);
de beperking van het kaalkappen;– 
de verplichting om soorten te planten – 
aangepast aan de standplaats, wat het 
risico op omwaaien en bladverlies door 

Het Vlaamse Gewest beschikt ook over fi-
nanciële instrumenten voor energiebesparen-
de technologieën. Er bestaat meer bepaald 
ook een eenmalige verhoogde investeringsaf-
trek (13,5%) gericht op de glastuinbouwsec-
tor (zie AG-A02).

Omdat de meeste serres in het noorden 
van het land zijn gevestigd, was het Waalse 
Gewest in 2006 slechts verantwoordelijk 
voor 13% van de Belgische uitstoot van CO2 
afkomstig van energieverbruik in de land-
bouwsector. Deze sector is dus weinig pri-
oritair, maar toch bestaat er een specifieke 
Waalse steun (premie voor de installatie van 
serres met hoog energierendement).

Plan Hout-Energie (AG-D01)

In het Waalse Gewest werd in 2001 een 
‘Plan Bois-Energie’ ingevoerd. Dit is bedoeld 
om op het Waalse grondgebied een tiental 
projecten voor automatische verwarming op 
hout, gasgeneratoren of andere technologie-
en voor de terugwinning van energie uit hout 
op te starten. Dit plan betreft voornamelijk 
gemeenten en lokale overheden, al dan niet 
met aansluiting op het warmtenet.

Beperking van de uitstoot van 
BKG afkomstig van meststoffen en 
afvalwater (AG-B01)

De Plannen voor Plattelandsontwikkeling 
(PPO) worden op gewestelijk vlak aangevuld 
met specifieke maatregelen voor het ratione-
le gebruik van stikstofhoudende minerale en 
organische meststoffen. Deze beleidslijnen, 
die oorspronkelijk werden toegepast om het 
oppervlakte- en grondwater tegen nitraato-
verschotten te beschermen, hebben eveneens 

scheidene initiatieven om via innovatieve 
projecten nieuwe transportconcepten te ont-
wikkelen of bepaalde soorten goederen via 
het water te vervoeren, zijn in uitvoering.

In het Waalse Gewest besliste de rege-
ring op 15 mei 2007 om de wetgeving over 
economische hulp voor het transport over de 
binnenwateren te herzien en zo te bevorde-
ren. In het kader van het Marshallplan voer-
de het Waalse Gewest een competentiepool 
voor transport en logistiek in om assistentie 
te verlenen aan ondernemingen die gebruik 
willen maken van een multimodale logistiek 
ter bevordering van de meest milieuvriende-
lijke vervoerwijze (het spoor en de binnen-
scheepvaart). Bovendien programmeerde het 
Waalse Gewest voor de periode 2007-2010 
belangrijke investeringen (60 miljoen EUR) 
voor de realisatie van verschillende multimo-
dale platforms (waterwegen / spoor / weg) in 
Luik, Sambreville, Charleroi en Garocentre 
(La Louvière) alsook werkzaamheden inzake 
ontwikkeling en aanpassing van het net. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet 
het nodige om de waterwegen te promoten 
voor het transport van goederen. Met de in-
voering van het beheerplan, goedgekeurd 
in april 2006, streeft de haven van Brussel 
overigens naar 27% van het goederenvervoer 
van het gewest. Om dat doel te bereiken, wil 
het gewest de combinatie spoor-water aan-
moedigen, de banden versterken met de grote 
Europese havens zonder overslag en de rol 
van de waterwegen voor het vervoer van af-
val benadrukken. 

Deze bepalingen worden ook kracht bi-
jgezet door maatregelen om de efficiëntie van 
het goederenvervoer te verhogen (beperking 

van verkeersopstoppingen, laad- en lospro-
blemen, aanbod van voorbehouden parkeer-
mogelijkheid, logistiek centrum, enz.) (zie 
TR-B04).

Aanmoediging van het duurzame 
beheer van de ecosystemen in land- en 
bosbouw
Deze as bevat de strijd tegen de uitstoot 

van broeikasgassen van de hele landbouw-
sector in België en de maatregelen bedoeld 
om de rol van koolstofputten in de boseco-
systemen te vergroten of te handhaven of de 
aanpassing ervan aan de klimaatveranderin-
gen te bevorderen.

Rationeel energiegebruik voor 
glasteelten (AG-A01)

In het Vlaamse Gewest werden maat-
regelen getroffen om de CO2-uitstoot in de 
land- en tuinbouw te beperken. Dit betreft 
voornamelijk glasteelten die zeer belangrijk 
zijn in het noorden van het land. Het Vlaam-
se Gewest bevordert de overschakeling naar 
aardgas en andere duurzame energiebronnen 
(restwarmte, biomassa, zonne-energie, enz.) 
in de glastuinbouw. Overigens wordt niet 
alleen aardgas door de overheid gestimu-
leerd, maar ook het verbruik van andere mi-
lieuvriendelijke energiebronnen (biomassa, 
zonne-energie, enz.) en duurzame energie-
technologie (warmtekrachtkoppeling, warm-
tewisselaars, warmtepompen, warmteopslag, 
enz.). Er wordt tevens concreet nagegaan 
of voor een belangrijk deel van het energie-
verbruik gebruik kan worden gemaakt van 
restwarmte/CO2, afkomstig van de industrie 
(chemische, enz.). 
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het Agentschap voor Natuur en Bos, 31 % is 
in handen van andere openbare besturen dan 
de Vlaamse overheid, en 1% is privébos.

Grotere inspanningen inzake 
afvalbeheer
De as ‘voortzetting van de inspanningen 

inzake afvalbeheer’ bevat de maatregelen 
voor de beperking van BKG-emissies in alle 
fasen van het afvalbeheer, vanaf de preventie 
van de hoeveelheden gestort afval tot de uit-
eindelijke verwijdering op een stortplaats.

Beperking van de gestorte 
hoeveelheden (WA-A01)

De Federale Regering voert een beleid 
dat het volume niet-gerecycleerd afval wil 
verminderen door een systeem van ecotak-
sen. Het principe bestaat in het ontmoedigen 
van het gebruik van wegwerpverpakking 
door een prijsverschil via een systeem van 
verschillende taksen in te voeren tussen een 
herbruikbare en een wegwerpverpakking. 
Daardoor zal er minder afval worden gestort 
of verbrand. In die optiek werd vanaf 1 juli 
2007 een heffing ingevoerd op bepaalde ver-
pakkingen (plastic zakken, alle plastic huis-
houdfolie, aluminium huishoudfolie) alsook 
op wegwerptafelgerei. De verschillende toe 
te passen tarieven werden bepaald op basis 
van de ecologische vervuiling van het materi-
aal waaruit het product is samengesteld.

In het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Af-
valstoffen 2003-2007 en 2008-2015 van het 
Vlaamse Gewest zijn acties opgenomen om 
afval te vermijden, bv. via de kringloopcentra 
(met initiatieven rond hergebruik waardoor 
bepaalde producten een langer leven leiden), 

Het Waalse Gewest engageerde zich voor 
de PEFC-certificering van het duurzaam be-
heer van de bossen. De certificering is een 
instrument voor continue verbetering van het 
beheer op gewestelijk niveau en de praktij-
ken op het terrein. Zij maakt een toenadering 
en een consensus mogelijk tussen de spelers 
die van dichtbij of van ver bij het bosbeheer 
zijn betrokken: eigenaars, industriëlen, we-
tenschappers, milieuactivisten en gebruikers. 
Met de certificering kan aan de consument 
ook de waarborg worden gegeven dat het 
gebruik van het hout gepaard gaat met een 
goed bosbeheer. Momenteel is meer dan 80% 
van de bossen in openbaar bezit die beheerd 
worden door de ‘Division de la Nature et des 
Forêts’, PEFC-gecertificeerd.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
het Zoniënwoud FSC-gecertificeerd. Het be-
heer ervan is bedoeld om hier een ecologische 
stabiliteit te waarborgen. Er wordt ook reke-
ning gehouden met het regeneratievermogen, 
de biologische diversiteit en de ecologische 
en sociale aspecten.

De Vlaamse overheid heeft verschillende 
instrumenten uitgewerkt om de biodiversi-
teit en het duurzame gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen te verzekeren (bescherming van 
vegetaties en landschapsbescherming). In 
Vlaanderen is sinds 2008 een groepcertifice-
ring onder het FSC-systeem actief dat open 
staat voor alle boseigenaars die beschikken 
over een uitgebreid bosbeheerplan volgens de 
door de Vlaamse Regering vastgestelde crite-
ria voor duurzaam bosbeheer. Op 1/06/2009 
is 10.636 ha bos in Vlaanderen onder dit 
groepscertificaat FSC gecertificeerd (7,3% 
van de totale bosoppervlakte in Vlaanderen). 
68 % van deze bossen worden beheerd door 

en het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen te verzekeren. Zo is het bebos-
sen in verschillende gevallen onderhevig aan 
het verkrijgen van een natuurvergunning 
in geval van beschermde (open) vegetaties 
(Decreet van 21/10/1997 betreffende het na-
tuurbehoud en het natuurlijk milieu; Besluit 
van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 
tot vaststelling van nadere regels ter uitvoe-
ring van het Natuurdecreet) of bebossingen 
in landbouwgebieden (Veldwetboek van 
07/10/1886).

Behoud van de ecologische stabiliteit 
van de bossen (AG-C02)
Er werden maatregelen genomen om de 

ecologische stabiliteit van de bossen te be-
houden door het begrip van duurzaam bosbe-
heer in de bosbouwpraktijken te versterken. 
De toepassing van de Europese Habitatricht-
lijn (Natura 2000) gaat in dezelfde richting, 
namelijk het behoud van het bos.

Dit kan onder meer worden bewerkstel-
ligd door de bevordering van houtcertifice-
ringssystemen.

Op 18 november 2005 sloot de Federale 
Regering een akkoord over een omzendbrief 
over duurzaam hout (zie ook OB-A01). De 
omzendbrief legt de federale overheid op om 
in zijn aankoopbeleid vanaf maart 2006 al-
leen nog te kiezen voor gecertificeerd hout 
afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Hiertoe 
worden in de omzendbrief criteria vastgelegd 
waaraan de houtcertificeringssystemen moe-
ten voldoen. De Federale Regering besliste 
tot verschillende acties om de invoer en de 
commercialisering van illegaal gekapt hout 
te belemmeren en de controle op en de be-
straffing van deze handel te versterken.

droogte beperkt en de weerstand tegen 
klimaatveranderingen vergroot;
de aanleg van integrale reservaten;– 
de beperking van de drainage (wat het – 
behoud van het organisch materiaal be-
vordert);
de stimulering van de productie van kwa-– 
liteitshout en dus het gebruik van hout in 
langetermijngebruik, met voordeel in-
zake CO2 in verband met de vervanging 
door andere materialen.

De aanduiding van 1.500 km2 bos in het 
‘Natura 2000’-netwerk met speciale beheers-
verplichtingen zal ook tot deze verschillende 
doelstellingen bijdragen.

Het Vlaamse Gewest voert een actief be-
leid rond bosuitbreiding. De Vlaamse over-
heid heeft een strenge regeling uitgewerkt 
die het Vlaamse bos zo goed mogelijk moet 
bewaren en beschermen (Bosdecreet van 
13/06/1990 en Decreet van 18/05/1999 hou-
dende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en Beslissing van de Vlaamse Regering 
van 16/02/2001 tot vaststelling van de nadere 
regels inzake compensatie en ontbossing en 
ontheffing van het verbod op ontbossing). 

In de regel is ontbossen verboden. Er be-
staan een aantal uitzonderingen maar dan is 
in elk geval een vergunning noodzakelijk en 
die wordt enkel verleend indien er aan bos-
compensatie gedaan wordt. 

De compensatieplicht bestaat uit het aan-
planten van een even groot of zelfs groter bos 
op een andere plek. De compensatie kan ook 
financieel gebeuren door een bosbehoudsbij-
drage te storten in het Bossencompensatie-
fonds. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid 
instrumenten uitgewerkt om de biodiversiteit 
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Federale Staat en de drie gewesten heeft de 
Nationale Klimaatcommissie uitgeroepen tot 
nationale autoriteit (DNA) en aanspreekpunt 
(focal point). Dit samenwerkingsakkoord zet 
ook de richtlijn 2004/101/EG om.

Doelstelling van de Federale Regering 
is het aankopen van emissierechten ten be-
lope van 12,2 miljoen ton CO2-equivalent 
in de periode 2008-2012. De financiering 
zal gebeuren door het ‘Kyotofonds’ waarin 
jaarlijks ongeveer 25 miljoen EUR wordt ge-
stopt. Bij de selectie van de projecten wordt 
constructief samengewerkt met andere fede-
rale overheidsdiensten (FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking, FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie en FOD Budget en 
Beheerscontrole).

In mei 2005 lanceerde de Federale Rege-
ring haar eerste oproep voor JI/CDM-projec-
ten om reducties van emissies aan te kopen 
die door JI-projecten (Joint Implementation 
– gemeenschappelijke uitvoering) en CDM 
(Clean Development Mechanism – mecha-
nisme voor schone ontwikkeling) waren ge-
genereerd met een oorspronkelijk budget van 
9,3 miljoen EUR. Naast de prijs en de leve-
ringszekerheid is het gebruik van duurzaam-
heidscriteria om de impact van het project op 
het vlak van duurzame ontwikkeling te eva-
lueren een belangrijk aandachtspunt. Deze 
criteria zijn gebaseerd op de internationaal 
erkende Gold Standard criteria. 

Deze criteria bevatten drie pijlers: 
milieu-aspecten, waaronder biodiversi-(1) 
teit, 
sociale duurzaamheid en ontwikkeling, (2) 
waaronder werk- en levenskwaliteit en 

rugwinning). Pas als laatste oplossing moet 
verbranding zonder energieterugwinning en 
uiteindelijk storting worden overwogen. Er 
is geen centrum voor technische ingraving in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ge-
west beschikt over een verbrandingsinstalla-
tie van 500.000 ton afval. De stoom die door 
de afvalverbranding ontstaat, wordt verkocht 
aan de elektriciteitsproductiecentrale van een 
aanpalend privébedrijf.

Reduceren van F-gasemissies (WA-E)

De drie gewesten overleggen momenteel 
over de voorbereiding van de besluiten die 
zijn bestemd voor de toepassing van regle-
ment (EG) nr. 307/2008 van 2 april 2008 tot 
opstelling, overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 842/2006, van de minimumvoorschriften 
voor de opleidingsprogramma’s alsook de 
voorwaarden voor een wederzijdse erkenning 
van de opleidingsattesten voor het personeel 
dat werkt aan aircosystemen van motorvoer-
tuigen die gefluoreerde broeikasgassen be-
vatten (recuperatie bij het onderhoud van de 
voertuigen en bij de sanering van afgedankte 
voertuigen). Dit impliceert de uitwerking van 
een mechanisme dat een adequate opleiding 
kan verzekeren voor het personeel dat instaat 
voor de recuperatie van gefluoreerde broei-
kasgassen die zich bevinden in de aircosyste-
men van motorvoertuigen.

Invoering van 
flexibiliteitsmechanismen
België gebruikt de Kyotomechanismen 

om zijn verbintenissen inzake uitstootver-
mindering te vervullen. Het samenwerkings-
akkoord van 19 februari 2007 tussen de 

uitgerust met energiemotoren die stortgas-
sen verbranden. Oudere, niet meer actieve 
stortplaatsen in het Vlaamse Gewest zijn uit-
gerust met een fakkel. In het Waalse Gewest 
zijn alle belangrijke centra voor technische 
ingraving voorzien van een systeem voor 
energierecuperatie en –terugwinning van 
biogas (WA-C).

Optimalisering van 
verbrandingsinstallaties (WA-B01)

In het Vlaamse Gewest wordt de ener-
gierecuperatie bij de afvalverwerkingsinstal-
laties bevorderd door de verbetering van het 
energierendement van nieuwe en bestaande 
verbrandingsinstallaties, en door het gebruik 
van stimulansen voor maximale energiere-
cuperatie, zoals groenestroomcertificaten en 
financiële ondersteuning van verwerkings-
technologieën die naast een kwalitatief hoog-
waardig eindproduct ook een netto-energie-
opbrengst realiseren (zowel van elektriciteit 
als van warmte).

In het Waalse Gewest recupereren 4 ver-
brandingsinstallaties de warmte die wordt 
geproduceerd in de vorm van stoom die een 
alternator aandrijft. In 2006 kon met de ver-
branding van 573.400 ton afval 294,9 GWh 
bruto-elektriciteit (247,2 GWh netto-elek-
triciteit) worden geproduceerd. Het Waalse 
Gewest vertegenwoordigt 27% van de Bel-
gische elektriciteitsproductie vanuit verbran-
dingsinstallaties voor huishoudafval.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
staat in het afvalplan dat, na preventie, her-
gebruik en recyclage van stoffen, het reste-
rende afval moet worden teruggewonnen 
als energiebron (verbranding met energiete-

projecten rond het beperken van gratis publi-
caties en/of niet-geadresseerd reclamedruk-
werk (waardoor ook achteraf minder afval 
verwerkt moet worden), het stimuleren van 
herbruikbare luiers, enz. Tevens zijn er in het 
Vlaamse Gewest preventieplannen opgesteld 
voor verpakkingsmaterialen in het kader van 
het Intergewestelijke Samenwerkingsak-
koord Verpakkingen van 30 mei 1996.

In het Waalse Gewest werd Richtlijn 
1999/31 omgezet door het besluit van de 
Waalse regering van 27 februari 2003 tot 
vastlegging van de sectorale voorwaarden 
van exploitatie van de centra voor technische 
ingraving en het besluit van de Waalse rege-
ring van 18 maart 2004 tot verbod van stor-
ting in centra voor technische ingraving van 
bepaalde afvalstoffen. Het Waals afvalplan 
voor 2010 voorziet eveneens in maatregelen 
over storting in de centra voor technische 
ingraving. De recuperatie van biogas – dat 
naargelang van het methaangehalte van het 
gas ofwel wordt afgefakkeld ofwel wordt 
toegepast in gasmotoren – kende sinds 1990 
een belangrijke groei.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
werkte voor de 3de opeenvolgende keer een 
vijfjarenplan uit waarin het beleid voor het 
gewest voor afvalpreventie en –beheer wordt 
beschreven. Voorrang wordt gegeven aan af-
valpreventie aan de bron: promotie van alter-
natieven voor wegwerpzakken aan de kassa’s, 
strijd tegen niet-geadresseerde verzendingen 
(zelfklevers tegen huis-aan-huisreclame), 
promotie van thuiscomposteren, plaatsing 
van drinkfonteintjes in de scholen, enz.

De huidige stortplaatsen die in het 
Vlaamse Gewest worden uitgebaat, zijn alle 



71

Het Vlaamse Gewest koopt Kyoto-eenheden 
aan uit het CDM-project, die volledig vol-
doen aan de referentietermen van de oproep.

Een tweede kanaal dat het Vlaamse Ge-
west inzet om Kyoto-eenheden te verwer-
ven, zijn klimaatfondsen. Op basis van een 
vergelijkend onderzoek in 2005 van de op 
dat moment openstaande koolstoffondsen, 
uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers, 
besliste het Vlaamse Gewest om toe te treden 
tot een aantal  koolstoffondsen. Via de Parti-
cipatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) werd 
toegetreden tot het Multilateral Carbon Cre-
dit Fund (MCCF) voor 22 miljoen EUR, een 
gezamenlijk initiatief van de Europese Bank 
voor Heropbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
en de Europese Investeringsbank (EIB).

Dit fonds richt zich specifiek op landen 
met een overgangseconomie (voornamelijk 
in Oost-Europa en in Centraal-Azië). Het 
Vlaamse Gewest neemt tevens deel in het 
Carbon Fund for Europe (van de Wereldbank 
en de Europese Investeringsbank) voor 10 
miljoen EUR. Daarnaast werd via de Parti-
cipatiemaatschappij Vlaanderen toegetreden 
tot het Asian Pacific Carbon Fund (APCF) 
van de Aziatische Ontwikkelingsbank voor 
20 miljoen EUR. Dit laatste fonds focust zich 
op projecten in Azië en op de eilanden in de 
Stille Oceaan. Twee van de landen met het 
grootste potentieel voor CDM (China en In-
dia) liggen in het werkgebied van dit fonds.

Het Vlaamse Gewest onderzoekt de op-
portuniteiten voor projecten op het vlak van 
bebossing, herbebossing en bosbeheer. De ex-
tra financiële middelen uit de koolstofmarkt 
kunnen zo een extra bijdrage leveren tot de 
realisatie van de doelstellingen van de VN-

levering. In functie van de nieuwe perspec-
tieven - ook in termen van personeel, zullen 
extra middelen worden ingezet voor de bij-
komende aankoopopties met het oog op de 
realisatie van het federale engagement in het 
kader van het akkoord van het Overlegcomité 
van 8 maart 2004.

In het Voortgangsrapport 2008 van het 
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd 
een herinschatting gemaakt van de Vlaamse 
behoefte aan emissierechten. De geschatte 
behoefte voor de periode 2008-2012 bedraagt 
momenteel 8,9 Mton CO2-eq.

De Vlaamse Regering investeerde tot 
midden 2008 reeds 55,4 miljoen EUR of 
57 % van de totale emissiekredietbehoefte in 
de periode 2008-2012, uitgaande van de hui-
dige prognoses en een gemiddelde aankoop-
prijs van 10 EUR per ton. In functie van de 
overblijvende reductie-inspanning zullen ex-
tra middelen worden ingezet voor de nodige 
financiering.

Het Vlaams Regeerakkoord 2004-2009 
bevat een selectie van de verwervingskana-
len, die benut kunnen worden om externe 
Kyoto-eenheden aan te kopen. De verwer-
vingsregels en het aankoopbeleid voor Kyo-
to-eenheden uit de flexibiliteitsmechanismen 
zijn verankerd in het besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 december 2007.

Een eerste Vlaamse pilootoproep naar 
ondernemingen werd gelanceerd in 2004 om 
projectvoorstellen rond JI en CDM in te die-
nen. Het doel van deze pilootoproep was in 
de eerste plaats ervaring op te doen en exper-
tise op te bouwen binnen de Vlaamse over-
heid en de Vlaamse bedrijfswereld met de 
projectgebonden flexibiliteitsmechanismen. 

opties, waaronder de zogenaamde ’Green 
Investment Schemes’, te onderzoeken om 
de resterende kredietbehoefte veilig te stel-
len. Het betreft investeringsprogramma’s, 
gebaseerd op het principe van internationale 
handel in emissierechten, waarbij de verkoop 
van AAUs gekoppeld wordt aan een investe-
ring in projecten die effectieve emissiereduc-
ties tot stand brengen in het gastland. In 2008 
werd een overeenkomst voor de aankoop van 
2 miljoen emissierechten (AAUs) via het 
Hongaarse programma ondertekend. In het 
kader van dit programma zullen de middelen 
aangewend worden om energiebesparende 
investeringen in de woningen en overheids-
gebouwen te bevorderen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen in de hand te 
werken en de bouw van laagenergiewoningen 
en passiefwoningen te vergemakkelijken. 

De Federale Regering heeft op 21 novem-
ber 2008 beslist dat partnerships met Chinese 
provincies onderhandeld kunnen worden 
voor de ontwikkeling van CDM-projecten en 
de aankoop van CER’s voor een voorlopig 
bedrag van 10 miljoen EUR.

Daarnaast heeft de Federale Regering op 
19 december 2008 een derde overheidsop-
dracht voor een totaal budget van 50 miljoen 
EUR voor de verwerving van bijkomende 
CER’s en ERU’s via de primaire en secun-
daire markt goedgekeurd.

De Federale Regering heeft dus tot mid-
den 2008 in totaal 140 miljoen EUR geënga-
geerd voor verschillende aankoopinitiatieven. 
Tot in oktober 2008 werd ongeveer 34% van 
het totale federale engagement van aankoop 
van emissierechten in de periode 2005-2013 
aangegaan, waarvan 28% met garantie van 

economisch-technologische aspecten, (3) 
waaronder werkgelegenheid en technolo-
gische zelfvoorziening.

Deze projectoproep resulteerde in de 
ondertekening van vier contracten voor de 
volgende projecten: een geothermische elek-
triciteitscentrale in El Salvador, de bouw van 
twee windmolenparken in Cyprus en een 
biomassa-cogeneratieproject in India.

Op 24 februari 2006 keurde de Federale 
Regering een bijkomend budget van 50 mil-
joen EUR goed met het oog op nieuwe in-
vesteringen in een tweede projectoproep en 
in een of meer koolstoffondsen om reducties 
van emissies via JI- of CDM-projecten aan 
te kopen. De Federale Regering heeft op 16 
februari 2007 een tweede inschrijving goed-
gekeurd voor de aankoop van emissierech-
ten voor een totaal bedrag van minstens 22 
miljoen EUR. Een eerste contract werd af-
gesloten met een biogasrecuperatieproject in 
Peru. 

Op basis van een vergelijkend onderzoek 
van de koolstoffondsen werd een overeen-
komst afgesloten met de Duitse Bank (KfW 
Carbon Fund) voor de aankoop van 1.333.000 
emissierechten voor een totale investering 
van 25 miljoen EUR. Een beleidsondersteu-
nende evaluatiestudie heeft begin 2008 de 
aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een 
aankoopstrategie. Deze strategie werd op 9 
mei 2008 door de Federale Regering goedge-
keurd. Hieruit volgde, naast het engagement 
van een zesmaandelijkse evaluatie van het 
federale aankoopbeleid, de mogelijkheid om 
bijkomende aankoopopties te identificeren.

De Federale Regering heeft in dit kader 
ook de deur geopend om andere aankoop-
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Conventies inzake Biologische Diversiteit 
en de Bestrijding van Verwoestijning. Ver-
der kunnen ook aanzienlijke economische, 
ecologische en maatschappelijke baten wor-
den gecreëerd voor lokale gemeenschappen 
in ontwikkelingslanden in vergelijking met 
hun huidige situatie. In juli 2007 besliste de 
Vlaamse Regering tot een eerste investering 
in dit type van projecten, via het afsluiten van 
contracten voor de aankoop van emissierech-
ten uit kleinschalige herbebossingprojecten 
in Bolivia.

Nieuwe mogelijkheden worden onder-
zocht om de resterende kredietbehoefte vei-
lig te stellen. Dit gebeurt in overeenstem-
ming met de verwervingsregels die door de 
Vlaamse Regering werden uitgezet in het be-
sluit van 7 december 2007. Zo wordt de mo-
gelijkheid onderzocht om deel te nemen aan 
zogenaamde ’Green Investment Schemes’.

Bovendien werd in 2008 een onderzoeks-
opdracht gestart naar de bijkomende verwer-
ving van CER’s en ERU’s via de secundaire 
markt. 

In het Waalse Gewest is de juridische 
basis voor deze mechanismen het decreet 
van 10 november 2004 waarin het gewes-
telijke toewijzingsplan van emissiequota’s 
voor broeikasgassen wordt opgesteld. Dit 
decreet beoogt de oprichting van een Waals 
Kyotofonds dat kan dienen voor de uitwer-
king van de flexibiliteitsmechanismen van 
Kyoto. Overigens keurde de Waalse regering 
op 23 december 2004 haar deelname aan het 
“Koolstoffonds” voor communautaire ont-
wikkeling (CDCF) van de Wereldbank goed 
voor een bedrag van 5 miljoen dollar. In 2007 
investeerde het gewest 2 miljoen EUR in de 

Er zijn geen federale of gewestelijke be-
leidslijnen of maatregelen vervallen sinds de 
4e Nationale Mededeling.

herniewbare energiebronnen heeft ook een 
positieve impact door het verminderen van 
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
en door een antwoord te bieden op de nood 
aan elektriciteit op het platteland voor Partij-
en die sterk afhankelijk zijn van het verbruik 
van fossiele brandstoffen.

Verder steunt België de minst ontwikkel-
de landen door een samenwerking op het vlak 
van adaptatie (6.4), technologieoverdracht en 
capaciteitsopbouw (7.3), wetenschappelijk 
onderzoek (8.2) en financiële steun (7.2). 
Deze acties zijn in overeenkomst met de be-
palingen van paragraaf 8 van de beslissing 
31/CMP1. 

Vervallen beleidslijnen en maatregelen4.4. 

Om de mogelijke nadelige effecten van 
responsmaatregelen te minimaliseren, heeft 
België in alle sectoren en voor alle gassen 
PAM’s geïmplementeerd en zo een gebalan-
ceerde verdeling van de inspanningen verze-
kerd en de potentiële impact van één enkele 
specifieke maatregel beperkt.

De CDM-programma’s dragen ook bij tot 
de promotie van een duurzame ontwikkeling 
en de vermindering van de uitstoot van broei-
kasgassen en zijn door België gebruikt (zie 
4.3.2 en tabel 4.2). De duurzaamheidscriteria 
in de Belgische projectoproepen promoten 
eveneens het gebruik van milieuvriendelijke 
en veilige technologieën. De promotie van 

Het minimaliseren van nadelige effecten van 4.5. 
responsmaatregelen

aankoop van CER’s inde secundaire markt. 
Het Waals Gewest zal niet langer aankopen 
via de Kyoto-mechanismen omwille van de 
grotere binnenlandse verlaging van de uit-
stoot van broeikasgassen dan in het verleden 
ingeschat werd. 

In november 2004 besliste het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest om tijdens de periode 
2005-2014 9,5 miljoen dollar te investeren in 
het CDCF van de Wereldbank. Deze investe-
ring zou het gewest ongeveer 97,5 kt CO2-eq. 
in gecertificeerde emissiereducties (CER’s) 
opleveren voor de eerste verbintenisperiode. 
Het Brusselse Gewest ging de verbintenis 
aan om de flexibiliteitsmechanismen slechts 
te gebruiken tot maximaal 50% van zijn re-
ductie-inspanning.

Overzichtstabel4.3.3. 
Het Nationaal Klimaatplan bestaat uit 

talrijke maatregelen waarvan sommige nog 
worden aangevuld en op die manier niet in-
dividueel kunnen worden geëvalueerd. De 
hierna volgende tabel maakt een inventaris 
op van deze maatregelen en hun belangrijk-
ste kenmerken. De effecten van de sensibili-
satie- en opleidingsmaatregelen worden ook 
opgenomen voor zover zij ondersteunend 
zijn en dus niet het voorwerp uitmaken van 
een afzonderlijke evaluatie.

Voor de jaren 1995 en 2000 waren heel 
wat PAM’s, die we hier hebben uiteengezet, 
nog niet in voege. Bovendien zijn vele PAMs 
sindsdien ruim bijgestuurd en verschillen ze 
vaak van de huidige PAMs, die in het Nati-
onaal Klimaatplan zijn opgenomen. Daarom 
hebben we de evaluatie gericht op de effecten 
van de huidige PAMs.
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Tabel  4.2  Samenvatting van de beleidslijnen en maatregelen

NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

EP-A01 Groene certificaten en 
WKK-certificaten

Aanmoedigen van 
REG—gegarandeerd 
minimum inkomen voor 
leveranciers van groene 
energie
Vlaams Gewest: 

1) Het aandeel elek-
triciteitslevering uit 
hernieuwbare energie-
bronnen stijgt tot 6% 
in 2010;

2) Het aandeel elektri-
citeitslevering uit WKK 
stijgt tot 19% in 2010.

Energie - 
levering

CO2 Economisch
Fiscaal
Regelgevend

geïmple-
menteerd

FED: FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie - DG 
Energie (E2)
VG: VEA, VREG
WG
BHG: BIM, Brugel

196 759 1.276 2.111

EP-A02 Financiële steun voor 
elektriciteitsopwek-
king uit hernieuwbare 
energiebronnen

Energie - 
levering

CO2 Economisch
Fiscaal
Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Regelgevend

geïmple-
menteerd

FED: FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie - DG 
Energie (E2)
VG: VEA, VREG
WG: DG Energie
BHG: BIM, Sibelga

294 2.081 2.279 2.515

EP-A03 Stopzetten van de vrij-
stelling van accijnzen 
& invoeren van een ac-
cijns op de energie voor 
steenkoolproducten  en 
zware stookolie

Energie - 
levering

CO2 Fiscaal geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën Opgenomen in EP-A02

EP-A04 Bemiddelaars om 
hernieuwbare energie en 
WKK te stimuleren

Energie - 
levering

CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: BIM

Opgenomen in EP-A01 / EP-A02 en andere maatre-
gelen m.b.t. hernieuwbare energie

EP-A05 Actieplan voor her-
nieuwbare energie en 
WKK

Biomassa/offshore/
WKK

Energie - 
levering

CO2 Economisch
Fiscaal
Regelgevend
Informatie
Educatie
Planning

geïmple-
menteerd

FED: FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie - DG 
Energie (E2)
VG: VEA, OVAM, LV 
WG: DG Energie

Opgenomen in EP-A01

EP-B01 Specifieke maatregelen 
voor de toewijzing van 
quota’s aan stroompro-
ducenten

Energie - 
levering

CO2 Regelgevend geïmple-
menteerd

FOD Volksgezondheid, Veilig-
heid Voedselketen en Leefmilieu 
– DG Leefmilieu (register)
VG: VEA, LNE
BHG: BIM

Opgenomen in EP-A01

EP-B02 Voorbereiding van 
energieplannen door 
stroomproducenten

Energie - 
levering

CO2 Regelgevend geïmple-
menteerd

VG: VEA Opgenomen in EP-B01
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

EC-
A01

REG in het kader van 
de verplichtingen van 
openbare diensten

Vlaams Gewest: 
Sinds 2008 werden de 
(jaarlijkse) primaire 
energiebesparings-
doelstellingen voor de 
elektriciteitsnetwerkbe-
heerders opgetrokken 
tot 2% voor huishou-
dens en 1,5% voor 
niet-huishoudens

Energie - 
levering

CO2 Economisch
Fiscaal
Regelgevend
Educatie
Overige

geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: BIM, Sibelga

Opgenomen in EC-A05, EC-B01, EC-B03

EC-
A02

Inzet  van de middelen 
van het aardgasfonds

Energiebesparing + 
REG

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Fiscaal

geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: Sibelga

Opgenomen in EC-B01

EC-
A03

Energieprestatie en cer-
tificering van gebouwen

Investering + hulp aan 
individuele personen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Regelgevend
Educatie
Planning

geïmple-
menteerd
aangeno-
men

VG: VEA
WG: DG Energie 
BHG: BIM

Opgenomen in EC-B05

EC-
A04

Aanduiding van ener-
giedeskundigen

Reductie van energie-
verbruik van gebouwen; 
verbeteren van isolatie 
in gebouwen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Regelgevend
Educatie
Overige

geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: BIM

Opgenomen in EC-B01

EC-
A05

Verbeteren van de 
energie-efficiëntie van 
huishoudttoestellen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Informatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu +
FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie - DG 
Energie (E2) 
BHG: BIM, Sibelga

Niet geschat

EC-B01 Financiële stimulan-
sen voor rationeel 
energiegebruik (REG) 
en hernieuwbare ener-
giebronnen

Het gebruik van ener-
gie-efficiënte apparaten 
aanmoedigen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Fiscaal

geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën
VG: VEA
WG: DG Energie
BHG: BIM, Sibelga

153 1.776 2.814 4.177
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

EC-B02 Specifieke vereisten 
voor verwarmingsketels

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Regelgevend
Educatie

gepland
geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu 
VG: LNE

Niet geschat

EC-B03 Specifieke hulp inzake 
REG voor kansarmen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FRGE (naamloze vennoot-
schap naar privaat recht)
VG: VEA, VMSW, WSE
BHG: BIM, BROH

Opgenomen in EC-B01

EC-B04 De informatie verbete-
ren die beschikbaar is 
voor de consument over 
de milieu-impact van 
producten

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Educatie

gepland FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu + FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand, 
en Energie - DG Energie (E2)

Niet geschat

EC-B05 Opleggen van energie-
prestatie- en binnenkli-
maateisen (EPB-eisen) 
aan woningen en ap-
partementen

Vlaams Gewest: 

- Sinds 2007 vereist de 
energieprestatieregelge-
ving een algemeen ener-
gieprestatieniveau van 
100 en een isolatieni-
veau van K45 in nieuwe 
gebouwen. Maximale 
U-waarden betreffen 
renovaties waarvoor 
een stedebouwkundige 
vergunning nodig is.

- Vanaf 01/01/2010 zal 
het algemene energie-
prestatieniveau worden 
verminderd van 100 
tot 80.

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Regelgevend
Planning

geïmple-
menteerd

VG: VEA
WG
BHG: BIM

81,34

EC-B06 Optimaliseren van 
stedenbouwkundige 
voorschriften in het 
kader van energiezuinig 
bouwen en verbouwen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Planning gepland
geïmple-
menteerd

VG: LNE, RWO Niet geschat
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

EC-C01 Beroep op een fonds 
van derde investeerder 
in de overheidssector

Aanpassing van plan-
ningsregels

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Fiscaal

geïmple-
menteerd

FED: FEDESCO (Federal Ener-
gy Services Company) (naamloze 
vennootschap naar privaat recht)

19,60

EC-C02 Opleggen van energie-
prestatie- en binnenkli-
maateisen (EPB-eisen)  
aan tertiaire gebouwen 

Vlaams Gewest: 
Sinds 2007 vereist de 
energieprestatieregelge-
ving een algemeen ener-
gieprestatieniveau van 
100 en een isolatieni-
veau van K45 in nieuwe 
kantoren en scholen. Er 
gelden een isolatie-
niveau van K45 en 
maximale U-waarden 
voor overige nieuwe 
gebouwen in de terti-
aire sector. Maximale 
U-waarden betreffen 
renovaties waarvoor 
een stedebouwkundige 
vergunning nodig is.

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Regelgevend geïmple-
menteerd

VG: VEA
WG:
BHG: BIM

Opgenomen in EC-B05

EC-C03 Maatregelen in de 
medische, sociale en 
onderwijssector

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Regelgevend
Planning

geïmple-
menteerd

VG: VIPA, AGION
WG 
BHG: BIM

Niet geschat

EC-C04 Opleggen van energie-
prestatie- en binnen-
klimaateisen (EPB-
eisen)  aan industriële 
gebouwen

Vlaams Gewest: 
Er gelden een isola-
tieniveau van K45 en 
maximale U-waarden 
voor nieuwe industriële 
gebouwen. Maximale 
U-waarden betreffen 
renovaties waarvoor 
een stedebouwkundige 
vergunning nodig is.

Energie – In-
dustrie/bouw

CO2 Regelgevend
Planning

geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: BIM

51
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

EC-C05 Subsidies voor een 
duurzaam energiebeleid 
in beschutte en sociale 
werkplaatsen

Energie – Ove-
rige (residen-
tieel, tertiair, 
landbouw)

CO2 Economisch
Informatie
Planning

geïmple-
menteerd

VG: WSE Niet geschat

IP-A01 Belgisch Nationaal Toe-
wijzingsplan 2008-2012

Energie – In-
dustrie/bouw

CO2 Regelgevend geïmple-
menteerd

VG: LNE
WG
BHG: BIM

3.122 Opgenomen in 
emissiehandel-systeem 
van EU

IP-A02 Bedrijsakkoorden  en 
vrijwillige overeen-
komsten

Energie – In-
dustrie/bouw

CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst

geïmple-
menteerd

VG: VEA
WG: DG Energie 
BHG: BIM

116 Maatregel zal worden 
geëvalueerd 
voor mogelijke verlen-
ging na 2012

IP-A03 Opstellen van ener-
gieplannen door de 
industrie

Energie – In-
dustrie/bouw

CO2 Regelgevend geïmple-
menteerd

Opgenomen in EP-B02

IP-A04 Referentiecentrum Industriële 
processen

CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: -
WG: DGARNE 
BHG: BIM

Niet geschat

IP-A05 Stimuleren van duur-
zame bedrijfsterreinen

Industriële 
processen

CO2 Economisch
Regelgevend

geïmple-
menteerd
aangeno-
men

VG: EWI
BHG: BIM, BROH

Niet geschat

IP-A06 Specifieke financiële 
maatregelen en ecolo-
giepremie

Industriële 
processen

CO2 Economisch geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën
BHG: BEW

Opgenomen in IP-A01

IP-B01 Verminderen van de uit-
stoot van gefluoreerde 
broeikasgassen: HFK’s, 
PFK’s

Vlaams Gewest:
Een reductie van F-gas-
sen met minstens 78% 
in 2010 in vergelijking 
met 1990

Industriële 
processen

HFK
PFK

Regelgevend
Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer 
FOD Volksgezondheid, Veilig-
heid Voedselketen en Leefmilieu 
– DG Leefmilieu
VG: LNE
BHG: BIM

10 498 853 1.122

IP-B02 Verminderen van ge-
bruik van gefluoreerde 
broeikasgassen: SF6

Industriële 
processen

SF6 Regelgevend
Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: LNE Opgenomen in IP-B01



78 4. Beleid en maatregelen

NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

IP-C01 Convenant om de 
N20-uitstoot uit de 
salpeterzuurproductie te 
verlagen

Vlaams Gewest:
Een reductie van N2O-
emissies uit de produc-
tie van salpeterzuur 
en caprolactam met 
minstens 60% in 2010 
tegenover 1990

Industriële 
processen

N2O Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst

geïmple-
menteerd

VG: LNE 2.462 2.462 2.462

IP-C02 Reductie van de 
N20-uitstoot uit de 
caprolactam-industrie

Industriële 
processen

N2O Onderzoek geïmple-
menteerd

VG: LNE

TR-
A01

Mobiliteitsplannen op 
lokaal niveau

Transport CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Planning

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer 
BHG: BIM, BUV, gemeenten

Opgenomen in TR-A02 en TR-A03

TR-
A02

Verbeteren en aanmoe-
digen van openbaar 
vervoer

Vlaams Gewest:
Een stijging van het 
aandeel van vervoers-
alternatieven in de 
modale opsplitsing. 
Het streefcijfer voor 
openbaar vervoer in 
2010 is 19%.

Transport CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Regelgevend
Informatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
VG: MOW, De Lijn 
BHG: BIM, BUV, MIVB

237 300 300

TR-
A03

Aanmoedigen van het 
fietsgebruik

Vlaams Gewest:
Een stijging van het 
aandeel van vervoer-
salternatieven in de 
modale opsplitsing. Het 
streefcijfer voor fietsen 
in 2010 is 19%.

Transport CO2 Economisch
Fiscaal
Informatie
Planning
Overige

geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën +
FOD Mobiliteit en Vervoer  
VG: MOW
BHG: BUV, BIM

113,52

TR-
A04

Aanmoedigen van mul-
timodale systemen voor 
goederentransport

Vlaams Gewest:
Een stijging van het 
aandeel van vervoer-
salternatieven in de 
modale opsplitsing. 
Het streefcijfer in 
2010 is 31% (binnen-
scheepvaart = 17% en 
spoorwegen = 14%).

Transport CO2 Economisch
Planning

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
VG: MOW 
WG
BHG: Haven van Brussel

30,75
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

TR-
A05

Verbetering van de 
doeltreffendheid van het 
transport (beheer van de 
verkeersopstoppingen 
en -regeling)

Transport CO2 Planning
Overige

geïmple-
menteerd

VG: MOW
WG
BHG: BUV

118,00

TR-
A06

Stedelijke verplichtin-
gen inzake stationeren

Vervoer met de wagen 
verminderen

Transport CO2 Planning geïmple-
menteerd

BHG: BIM, BUV, BROH, 
gemeenten

3,83

TR-
A07

Belasting op wegtrans-
port

Transport CO2 Fiscaal gepland VG: LNE
BHG: BFB, BUV, BIM

Opgenomen in TR-C03

TR-
A08

Gratis openbaar vervoer 
voor pendelaars

Transport CO2 Economisch
Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst

gepland FED: FOD Mobiliteit en Vervoer Opgenomen in TR-A02 en TR-A03

TR-B01 Aanmoedigen van 
carpooling

Vlaams Gewest:
Een stijging van 
plaatsbezetting in 
pendelverkeer van 1,2 
tot 1,3 (doelstelling 
gemiddelde plaatsbezet-
ting van 1,4)

Transport CO2 Fiscaal
Regelgevend
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën +
FOD Mobiliteit en Vervoer 
VG: MOW

Niet geschat

TR-B02 Aanmoedigen van 
autodelen

Transport CO2 Regelgevend
Educatie
Overige

geïmple-
menteerd

VG: MOW, De Lijn
BHG: BIM

Niet geschat

TR-B03 Aanmoedigen van 
telewerk

Transport CO2 Regelgevend
Overige

geïmple-
menteerd
gepland

FED: FOD Personeel en Orga-
nisatie
VG: MOW 
WG

44,00

TR-B04 Verhogen van de ef-
ficiëntie van vracht-
vervoer

Vlaams Gewest:
De stijging van vracht-
wagen-km beperken 
tot 17% (in 2010 t.o.v. 
1998)

Transport CO2 Regelgevend
Planning

geïmple-
menteerd

VG: MOW 
BHG: Haven van Brussel

Niet geschat

TR-B05 Ecodriving Transport CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
VG: LNE, MOW 
WG
BHG: MIVB

17,00
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

TR-C01 Belastingaftrek op de 
aankoop van energiezui-
nige voertuigen

Transport CO2 Fiscaal geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën + FOD 
Mobiliteit en Vervoer + FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid 
Voedselketen en Leefmilieu – DG 
Leefmilieu

52,80

TR-C02 De aankoop van ener-
giezuinige voertuigen 
aanmoedigen

Transport CO2 Fiscaal
Informatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer 
WG

Opgenomen in TR-C01

TR-C03 Evaluatie van de milieu-
impact van voertuigen 
en hervorming van de 
verkeersbelasting en de 
belasting op de inver-
keersstelling (Ecoscore)

Transport CO2 Fiscaal
Informatie
Planning
Overige

geïmple-
menteerd

VG: LNE
WG
BHG: BIM

265,94

TR-C04 Specifieke steun voor de 
bouw van energiezui-
nige voertuigen

Transport CO2 Onderzoek geïmple-
menteerd

WG Niet geschat

TR-C05 BBT in openbaar 
vervoer

Transport CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Onderzoek
Overige

geïmple-
menteerd

VG: De Lijn
WG

Opgenomen in TR-D01

TR-
D01

Fiscale vrijstelling van 
biobrandstoffen

5,75% biobrandstoffen 
halen in 2010

Transport CO2 Fiscaal geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en 
Leefmilieu – DG Leefmilieu + 
FOD Economie, Middenstand, en 
Energie - DG Energie (E2)

752 1.023 1.043

AG-
A01

Rationeel energiege-
bruik voor glasteelten

Vlaams Gewest:
Een stijging in het 
aandeel van aardgas 
en andere duurzamere 
energiebronnen in het 
energiegebruik door 
tuinbouw in serres tot 
50% in 2010 en 75% 
tegen 2013.

Landbouw CO2 Economisch
Regelgevend

geïmple-
menteerd

VG: LV 90,00 366,00 403,00

AG-
A02

Financiële instrumenten Landbouw CO2 Economisch
Fiscaal

geïmple-
menteerd

VG: LV Opgenomen in AG-A01
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

AG-
B01

Beperken van de uit-
stoot van BKG uit mest-
stoffen en afvalwater

Landbouw CH4
N2O

Economisch
Regelgevend
Planning
Overige

geïmple-
menteerd

VG: LV, VLM 0,00

AG-
C01

Beperken van ontbos-
sing en aanmoedigen 
van herbebossing

LULUCF CO2 Economisch
Fiscaal
Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Regelgevend
Informatie
Planning

geïmple-
menteerd

VG: ANB
BHG: BIM

Niet geschat

AG-
C02

Behoud van de ecolo-
gische stabiliteit van 
bossen

FSC- & PEFC-certifi-
cering

LULUCF CO2 Economisch
Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst
Regelgevend
Informatie
Onderzoek

geïmple-
menteerd
gepland

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu 
BHG: BIM

Niet geschat

AG-
D01

Het Plan Hout-Energie Energie - 
levering

CO2 Informatie
Onderzoek

geïmple-
menteerd

0,97

AG-
D02

Aanmoedigen van de 
specifieke energieteelten

Vlaams Gewest:
De doelstelling is de 
productie van 18 kt 
puur plantaardige olie, 
107 kt bio-ethanol en 
25 kt biodiesel en het 
planten van 100 hec-
tare houtteelt in snelle 
rotatie 

Landbouw CO2 Economisch
Informatie
Onderzoek
Overige

geïmple-
menteerd

VG: LV Opgenomen in TR-D01

AG-
D03

Specifieke maatregelen 
voor de promotie van de 
biomethaniseringsketen 

Energie - 
levering

CO2
CH4

Economisch
Regelgevend
Overige

geïmple-
menteerd

WG: DG Energie - DGARNE Opgenomen in EP-A01

AG-
D04

Kwaliteitsnorm van 
vaste biobrandstoffen

Monitoring van bio-
massa

Energie - 
levering

CO2
N2O

Regelgevend
Informatie

gepland FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu + FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie - DG Energie (E2) + 
FOD Financiën

Niet geschat
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

WA-
A01

Beperking van de ge-
storte hoeveelheden

Afval CO2
CH4

Fiscaal
Informatie
Overige

geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën
FOD Volksgezondheid, Veilig-
heid Voedselketen en Leefmi-
lieu – DG Leefmilieu + FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie - DG Energie (E2) 
VG: OVAM
BHG: BIM

Niet geschat

WA-
B01

Optimalisatie van 
nieuwe verbrandingsin-
stallaties 

Afval CO2 Overige geïmple-
menteerd

VG: OVAM
BHG: Net Brussel

Opgenomen in EP-A02

WA-C Affakkelen van stort-
gassen

Afval CH4 Regelgevend
Overige

geïmple-
menteerd

VG: LNE Opgenomen in EP-A02

WA-D Biomassastromen Afval CH4 Overige geïmple-
menteerd

VG: OVAM
BHG: BIM, Net Brussel

WA-E Verminderen van F-
gasemissies

Afval HFK
PFK

Regelgevend
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: LNE
BHG: BIM

Opgenomen in IP-B01

SE-A01 Sensibilisatie voor 
klimaatveranderingen

Cross-cutting CO2
CH4
N2O
HFK
PFK
SF6

Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu 
BHG: BIM

Reducties van SE-maatregelen zijn opgenomen in de 
hierboven gedefinieerde sectorele reducties

SE-A02 Promotie van REG en 
van hernieuwbare- ener-
gietoepassingen 
(of: communicatie-
instrumenten en CO2-
calculator)

Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu
VG: LNE, VEA 
BHG: BIM

SE-A03 Milieuzorg op school Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu
VG: LNE 
BHG: BIM

SE-A04 Ecocampus Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: LNE
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

SE-A05 Verlenen van pro-
jectsubsidies voor 
energieconsulenten 
aan interprofessionele 
organisaties

Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: BIM

Reducties van SE-maatregelen zijn opgenomen in de 
hierboven gedefinieerde sectorele reducties

SE-A06 Opleiding van energie-
verantwoordelijken / 
professionele technische 
opleiding

Cross-cutting CO2 Educatie geïmple-
menteerd

BHG: BIM

SE-A07 Actie om lokale initia-
tieven te steunen

Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie - DG 
Energie (E2)
VG: LNE 
BHG: BIM

SE-A08 Grootstedenbeleid Cross-cutting CO2
CH4
N2O

Planning geïmple-
menteerd

FED: POD Maatschappelijke 
integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie – Federale 
Dienst Grootstedenbeleid 

SE-B01 Steun voor natuurlijke 
en hernieuwbare koe-
ling

Cross-cutting CO2 Onderzoek geïmple-
menteerd

VG: VEA
BHG: BIM

SE-B02 Begeleiden van kans-
arme bewonersgroepen 
voor rationeel energie-
gebruik 

Cross-cutting CO2 Economisch
Informatie

geïmple-
menteerd

BHG: BIM

SE-B03 Evalueren van duur-
zame energiemaatre-
gelen via piloot- en 
demonstratieprojecten 
in sociale woningen

Cross-cutting CO2 Onderzoek aangeno-
men
geïmple-
menteerd

VG: VMSW
BHG: BIM

SE-B04 Bewustmakingscampag-
ne bedrijfskantoren

Cross-cutting CO2 Informatie geïmple-
menteerd

VG: LNE
BHG: BIM, BAO

SE-B05 JeROM-project (Jeugd, 
Ruimte, Omgeving en 
Milieu)

Cross-cutting CO2 Informatie geïmple-
menteerd

VG: LNE
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

SE-B06 NME voor volwassenen 
(verenigingen)

Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: LNE Reducties van SE-maatregelen zijn opgenomen in de 
hierboven gedefinieerde sectorele reducties

SE-B07 Aanbod van energie-
audits voor particulieren

Cross-cutting CO2 Informatie geïmple-
menteerd

BHG: ABEA

SE-B05 Terbeschikkingstelling 
van energieadviseurs

Cross-cutting CO2 Economisch
Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

BHG: ABEA

SE-B09 Ecologisch bouwen Cross-cutting CO2 Informatie
Overige

geïmple-
menteerd

BHG: BIM

SE-C01 Opleiding van profes-
sionals

Cross-cutting CO2 Educatie geïmple-
menteerd

BHG: BIM

SE-C02 Eco-efficiëntiescan-
programma

Cross-cutting CO2 Informatie geïmple-
menteerd

VG: OVAM

SE-C03 Opzetten van specifieke 
sensibilisatie-acties in 
koelsector

Cross-cutting HFK
PFK

Informatie geïmple-
menteerd

VG: LNE

SE-C04 Maatschappelijk verant-
woord ondernemen

Cross-cutting CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst

geïmple-
menteerd

SE-C05 Het label ecodynami-
sche onderneming

Cross-cutting CO2 Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst

geïmple-
menteerd

BHG: BIM

SE-D01 Promotie van de aan-
koop van energiezuinige 
auto’s 

Cross-cutting CO2 Informatie geïmple-
menteerd

VG: LNE
BHG: BIM

SE-D02 Sensibilisatiecampagne 
rond ecodriving

Cross-cutting CO2 Informatie
Educatie

geïmple-
menteerd

VG: LNE, MOW
BHG: BIM

SE-D03 Sensibilisatie van 
burgers om hun mobi-
liteitsbehoeften op een 
duurzame wijze in te 
vullen

Cross-cutting CO2 Informatie geïmple-
menteerd

VG: MOW
BHG: BIM

SE-E01 Oprichten en begeleiden 
van een energiekennis-
centrum voor land- en 
tuinbouw

Cross-cutting CO2 Informatie
Onderzoek

geïmple-
menteerd

VG: LV
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

SE-E02 Het efficiënt gebruik 
van een milieuboekhou-
ding aanmoedigen

Cross-cutting CO2
CH4
N2O

Informatie geïmple-
menteerd

VG: LV Reducties van SE-maatregelen zijn opgenomen in de 
hierboven gedefinieerde sectorele reducties

OB-
A01

Duurzame overheidsop-
drachten

Cross-cutting CO2 Regelgevend geïmple-
menteerd

FED: Piloot: POD (Program-
matorische federale Overheids-
dienst) Duurzame Ontwikkeling
 alle federale diensten moeten 
deze actie uitvoeren 
VG: DAR
BHG: Overheidsinstanties

Opgenomen in EP, AG-C02 en OB-C07

OB-
A02

Optimalisatie van 
openbare restauratie op 
basis van duurzaam-
heidscriteria

Cross-cutting CO2 Regelgevend gepland FED: POD (Programmatorische 
federale Overheidsdienst) Duur-
zame Ontwikkeling

Niet geschat

OB-
A03

Invoering van een 
systeem inzake milieu-
management

Cross-cutting CO2
N2O

Vrijwillige/onderhan-
delde overeenkomst

geïmple-
menteerd
gepland

FED: coördinator: POD 
(Programmatorische federale 
Overheidsdienst) Duurzame Ont-
wikkeling
 alle federale diensten moeten 
het systeem invoeren 
BHG: Overheidsinstanties

1,60

OB-
B01

REG in openbare ge-
bouwen stricto sensu

Energie –  
Overige 
(residentieel, 
tertiair, land-
bouw)

CO2 Informatie
Planning
Overige

geïmple-
menteerd
gepland
aangeno-
men

FED: Openbare gebouwen (Re-
gie der Gebouwen); FEDESCO 
(Federal Energy Services Compa-
ny) (naamloze vennootschap naar 
privaat recht); NMBS-holding 
(overheidsbedrijf) voor bouw van 
stations
VG: LNE 
WG
BHG: Overheidsinstanties

0,19

OB-
B02

Beroep op de derde 
investeerder

Energie –  
Overige 
(residentieel, 
tertiair, land-
bouw)

CO2 Economisch
Fiscaal

geïmple-
menteerd

FED: FEDESCO (Federal Ener-
gy Services Company) (naamloze 
vennootschap naar privaat recht)

Opgenomen in EC-C01
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

OB-
B03

Aanmoediging van 
REG bij de gemeenten 
en lokale overheden

Energie –  
Overige 
(residentieel, 
tertiair, land-
bouw)

CO2 Informatie
Planning
Overige

geïmple-
menteerd
gepland

BHG: Overheidsinstanties, ge-
meenten, ziekenhuizen, scholen 
VG: LNE

Opgenomen in EC-B01 + andere

OB-
C01

Mobiliteitsplan Transport CO2 Informatie
Planning

geïmple-
menteerd

VG: LNE 
BHG: Overheidsinstanties, be-
drijven (>200 werknemers)

Opgenomen in OB-C02

OB-
C02

Stimuleren van gebruik 
van vervoersalterna-
tieven 

Transport CO2 Fiscaal
Informatie
Planning

geïmple-
menteerd

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
VG: LNE 
BHG: Overheidsinstanties, be-
drijven (>200 werknemers)

0,36

OB-
C03

Aanmoedigen van 
fietsgebruik

Transport CO2 Fiscaal
Informatie

geïmple-
menteerd

FED: FOD Financiën +
FOD Mobiliteit en Vervoer BHG: 
Overheidsinstanties, bedrijven 
(>200 werknemers)

Opgenomen in TR-A03

OB-
C04

Telewerk Transport CO2 Overige geïmple-
menteerd

FED: FOD Personeel en Orga-
nisatie

0,10

OB-
C05

Aanleren van  
ecodriving 

Transport CO2 Educatie geïmple-
menteerd
gepland

VG: LNE, De Lijn
BHG: MIVB

Opgenomen in TR-B05

OB-
C06

Compensatie van CO2-
emissies voor lucht-
transport

Transport CO2 Regelgevend
Overige

geïmple-
menteerd
gepland

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – SE B&CG LOG 
BHG: Overheidsinstanties

Niet geschat

OB-
C07

Aankoop van milieu-
vriendelijke voertuigen

Transport CO2 Economisch
Regelgevend
Overige

geïmple-
menteerd

FED: FOD Personeel en Orga-
nisatie
 gebruik door alle POD’s
VG: LNE, De Lijn 
WG
BHG: Overheidsinstanties, 
MIVB

0,02
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NCP ref. Naam van beleid &  
maatregelen

Doel van maatregel(en) Beoogde 
sector(en)

Betrokken
BKG

Type instrumenten Status Implementerende entiteit(en) Schatting van BKG-emissiereductie-effect of 
opslageffect in Gg CO2-eq per jaar voor het/de 

aangegeven ja(a)r(en)

2005 2010 2015 2020

Flex-
mex

Federale Staat:
Aankoop van emissie-
rechten tot 12,2 miljoen 
ton CO2 equivalent 
gedurende de periode 
2008-2012 

Vlaams Gewest:
De Vlaamse verwer-
vingsdoelstelling 
bedraagt 8,9 Mton CO2-
eq in de Kyoto-periode 
(2008-2012).

Waals Gewest:
Een doelstelling van 
575 kt CO2-eq voor de 
peirode 2008-2012 is 
vastgelegd.

Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest:
De investering zou 
jaarlijks ongeveer 97,5 
kt CO2-eq. in CER’s 
voor de eerste periode 
moeten opleveren.

Cross-cutting CO2
CH4
N2O
HFK
PFK

Overige geïmple-
menteerd

FED: FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leef-
milieu – DG Leefmilieu
VG: LNE, PMV 
WG
BHG: BIM

4.460 (*)

* Dit cijfer is 
een jaarge-
middelde voor 
de periode 
2008-2012



Gewestelijke prognoses kwamen tot stand 
met behulp van MARKAL (Vlaams Gewest), 
EPM (Waals Gewest) en het projectiemodel 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Vervoersemissies werden gemodelleerd met 
TREMOVE (Vlaams Gewest en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en PRIMES (Waals 
Gewest). Het Federaal Planbureau gebruikte 
HERMES voor de periode tot 2010 en de 
energieprojecties beschreven in de WP21-08 
(FPB, 2008)13 voor de periode 2010 – 2020 
om een prognose te maken op landelijk ni-
veau voor het scenario ‘met maatregelen’.

Macro-economische context en 5.1.2. 
prognoseparameters

Internationaal en nationaal 
economisch klimaat
Tabel 5.1 somt de belangrijkste veron-

derstellingen op met betrekking tot het inter-
nationaal en nationaal economisch klimaat. 
Deze zijn gebaseerd op de vooruitzichten op 
middellange termijn van het Federaal Plan-
bureau voor België (november 2008) en uit-
gebreid naar 2015 en 2020 op basis van de 
groeipercentages van het rapport ‘Energie en 
vervoer in Europa - Trends tot 2030’ van juli 
2007.

Inleiding5.1.1. 
In dit hoofdstuk worden toekomstige 

trends beschreven op het vlak van broeikas-
gasuitstoot en -opname, rekening houdend 
met nationale omstandigheden en uitgevoer-
de en goedgekeurde beleidslijnen en maatre-
gelen. Prognoses worden zowel op sectorale 
als op gas-per-gas basis weergegeven. Ze 
worden gepresenteerd in intervallen van vijf 
jaar van 2010 tot 2020 en omvatten inventa-
risgegevens tot 2007.

Deze communicatie omvat een scenario 
‘met maatregelen’, waarin de huidige uit-
gevoerde en goedgekeurde beleidslijnen en 
maatregelen zijn opgenomen, en een scena-
rio ‘met bijkomende maatregelen’, dat ge-
plande beleidslijnen en maatregelen omvat. 
Verder wordt hierin nog gerapporteerd over 
gevoeligheidsanalyses voor het scenario ‘met 
maatregelen’.

De nationale prognoses die in dit hoofd-
stuk worden vermeld, zijn de som van 
bottom-up prognoses ontwikkeld door de 
drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brus-
sel-Hoofdstad) als onderdeel van hun respec-
tieve klimaatstrategieën. Veronderstellingen 
en belangrijke parameters zoals energieprij-
zen, graaddagen, economische groei,... wer-
den geharmoniseerd tussen de verschillende 
gewesten. Sommige parameters blijven ver-
schillend, om de activiteiten die plaatsvinden 
in elk gewest beter weer te geven.

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:

Patricia Grobben

Vlaamse Overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Prognoses 5. 
en het 
totaaleffect van 
beleidslijnen en 
maatregelen, en 
supplementariteit 
m.b.t. de Kyoto-
mechanismen

13 Federal Planning Bureau (2008). Impact of the EU 
Energy and Climate Package on the Belgian energy 
system and economy. Working Paper 21-08.

Prognoses5.1. 
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Veronderstellingen over de evolutie van 
brandstofprijzen staan hieronder vermeld in 
Tabel 5.3. Deze veronderstellingen zijn dege-
ne die gebruikt werden in het rapport ‘Energie 
en vervoer in Europa - Trends tot 2030’ van 
juli 2007. De brandstofprijzen werden enkel 
expliciet gebruikt in de bottom-up prognoses 
voor de bepaling van het energieverbruik en 
de energiemix in de elektriciteitssector (inlu-
sief WKK) en sommige industriële sectoren. 
In de bottom-up benaderingen voor de andere 
sectoren werden er geen energieprijzen opge-
nomen in hun berekeningsmethoden.

De CO2-prijzen zijn vooral relevant voor 
de brandstofkeuze in de elektriciteitssector 
en industriële installaties die onder het emis-
siehandelssysteem van de EU vallen. De 
prognoses houden rekening met een stijging 

lijk met de economische veronderstellingen 
vermeld in Tabel 5.1.

Veronderstellingen over demografische 
evolutie (Tabel 5.2) zijn gebaseerd op de toe-
komstverwachtingen voor de periode 2007-
2060 van het Federaal Planbureau en de Al-
gemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie van mei 2008 (Planning Paper 
105: Demografische toekomstverwachtin-
gen 2007-2060). De verwachtingen zijn ge-
baseerd op de waarnemingen van 1 januari 
2007. Toekomstverwachtingen voor het aan-
tal huishoudens, de bepalende factor voor het 
energieverbruik van huishoudens, zijn niet 
opgenomen in de Demografische toekomst-
verwachtingen 2007-2060. Deze gegevens 
werden verstrekt door de gewesten.

Tabel 5.1  Belangrijkste internationale en nationale veronderstellingen

Tabel 5.2  Demografische veronderstellingen

Tabel 5.3  Veronderstellingen aangaande energieprijzen

Tabel 5.4  Veronderstellingen over de prijs van CO2-emissierechten

2006 2010 2015 2020 2001-2010 2011-2020

Groei BBP EU 
(% p.a.)

3,1 1,4 2,1 2,1 1,7 2,1

Euro in USD (niveau 
x 100)

125,6 124,7 124,7 124,7 120,4 124,7

Groei BBP bij 
gelijke marktprijzen 
(% p.a.)

2,8 1,5 2,1 2,0 1,6 2,1

Niveau BBP bij 
huidige marktprijzen 
(mld euro)

318,2 371,3 440,7 523,0 312,6 450,3

BBP-deflator 2,0 1,8 1,3 1,6 2,2 1,4

(Duizenden) statistieken * vooruitzichten

1990 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020

Bevolking 
– België 

9 948 10 131 10 239 10446 10 585 10 807 11 199 11 538

Aantal 
huis-
houdens – 
België 

3 886 4 069 4 231 4 440 4 523 4 697 4 967 5 219

Prijzen  
(EUR2005 USD/boe)

2010 2015 2020

Olie 54,5 57,9 61,1

Aardgas 41,5 43,4 46,0

Steenkool 13,7 14,3 14,7

EUR 2005 / ton CO2 2010 2015 2020

CO2-handelsprijs 20 23,7 30
*: Nationaal Instituut voor de Statistiek

De prognoses in dit rapport zijn geba-
seerd op een gedetailleerde bottom-up be-
nadering binnen elk Belgisch gewest. Deze 
benadering begint bij de vraagzijde en de 

energiebehoeften van de verschillende secto-
ren. De energiebehoefte houdt verband met 
de activiteitsvoorspelling voor elke sector in 
elk gewest en loopt dus niet noodzakelijk ge-
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energie en CO2-prijzen (Tabellen 5.3 en 5.4), 
en over de evolutie van het elektriciteitspro-
ductiepark (Tabel 5.6) bepalen in grote mate 
de evolutie van de emissies gedurende de 
prognoseperiode. De elektriciteitsbehoefte 
wordt ‘bottom-up’ vastgesteld en vloeit voort 
uit de behoefte van de finale vraag-sectoren. 
Er tekent zich een jaarlijkse gemiddelde stij-
ging van de elektriciteitsbehoefte af in België 
van 1,1% voor de periode 2010-2015 en van 
0,9% voor de periode 2015-2020. De netto 
invoer van elektriciteit zal naar verwachting 
relatief constant blijven over de periode en 
bereikt een niveau van 7 TWh in 2010 en 
2015 en van 6 TWh in 2020.

In tegenstelling tot prognoses voor de 
andere sectoren, werden de prognoses voor 
de elektriciteitssector gemodelleerd op nati-
onaal niveau.

In de prognoses wordt rekening gehouden 
met de Belgische Wet van 31 januari 2003 
over de geleidelijke uitfasering van kern-
energie (sluiting van kernenergiecentrales 
wanneer ze 40 jaar worden). De eerste kern-
centrales zullen sluiten in 2015, de laatste in 
2025. De gesloten kerncentrales zullen naar 

85 %) van de energiebehoefte in huishoudens 
en de dienstensector naar de verwarming van 
gebouwen, en in de landbouw ongeveer 60% 
naar de verwarming van de serres.

Een belangrijke parameter om het ener-
gieverbruik in deze sectoren te ramen, is het 
aantal graaddagen per jaar14. De gewestelijke 
en nationale top-down energie- en CO2-prog-
noses voor huishoudens, de tertiaire sector 
en de serres werden berekend op basis van 
de veronderstelling dat het aantal graadda-
gen voor de periode 2010-2020 gelijk is aan 
het gemiddelde van de periode 1993-2003, 
d.i. 1900 graaddagen (referentie 15/15). Dat 
betekent een mild klimaat. Emissiegegevens 
voor de historische jaren verwijzen naar het 
effectief aantal graaddagen15.

Scenariobeschrijving5.1.3. 
Het scenario ‘met maatregelen’ schetst 

de waarschijnlijke evolutie van de broeikas-
gasemissies in België bij de huidige beleids-
lijnen en maatregelen. Dit scenario omvat 
alle beleidslijnen en maatregelen die eind 
2008 waren aangenomen en beschreven zijn 
in het Nationaal Klimaatplan van België voor 
de periode 2009-2012. Dit plan integreert alle 
beleidslijnen en maatregelen van de federale 
en gewestelijke overheden die bedoeld zijn 
om de broeikasgasemissies terug te dringen. 
Details van dit plan worden in hoofdstuk 4 
van deze Nationale Mededeling beschreven.

De energiesector
De energiesector was verantwoordelijk 

voor bijna 21% van de Belgische broeikas-
gasemissies in 2007. Veronderstellingen in 
verband met de netto invoer van elektriciteit, 

Aardopwarmingspotentieel
CO2-equivalente emissieprognoses wor-

den berekend op basis van de aardopwar-
mingspotentieelwaarden opgegeven in de 
herziene IPCC 1996 richtlijnen voor de in-
ventarisatie van broeikasgassen.

Klimaathypothesen
Klimatologische omstandigheden heb-

ben een grote invloed op het energieverbruik 
van de huishoudens, de dienstensector en de 
landbouw (i.v.m. het gebruik van serres). In 
België gaat immers een groot deel (ongeveer 

van de CO2-prijs van 20 EUR2005/ton in 2010 
tot 30 EUR2005/ton in 2020 (Tabel 5.4).

CO2-emissiefactoren
De emissiefactoren gerapporteerd in de 

‘Belgische inventaris van broeikasgasemis-
sies (1990-2007)’ worden gebruikt voor de 
berekening van de emissieprognoses (Tabel 
5.5). Deze emissiefactoren blijven constant 
tijdens de prognoseperiode. Verschillen tus-
sen de gewesten zijn een weerspiegeling van 
de verschillende industriële structuren en 
technologieën.

Tabel 5.5  Emissiefactoren gebruikt voor de energiegerelateerde CO2-
emissieprognoses

Vlaanderen / Wallonië / Brussel (kton CO2/PJ)

Steenkool 92,7

Cokes 106,0

Bruinkool, lignite 99,2

Overig vast (afval, enz.) Variabel

Aardgas 55,8

Cokesovengas 38,0-40,0

Hoogovengas 250,0-265,0 (Vlaanderen) /  
256,8-264,3 (Wallonië)

Raffinaderijgas 55,1-56,5

Zware stookolie 76,6

Petroleumcokes 99,8

Lichte stookolie, diesel 73,3

Benzine 68,6

LPG 62,4

Overige brandstoffen 72,6

14 Graaddagen worden gedefinieerd aan de hand van 
een referentietemperatuur (de buitentemperatuur 
waarboven een gebouw niet moet worden ver-
warmd), 15° in deze prognoses. De graaddagen 
worden berekend door de gemiddelde tempera-
tuur op een willekeurige dag af te trekken van de 
referentietemperatuur. Als de waarde lager dan of 
gelijk is aan nul, heeft die dag nul graaddagen. Als 
de waarde echter positief is, vertegenwoordigt dat 
getal het aantal graaddagen voor die dag.

15 Dat waren er 1722 voor 1990, 1922 voor 1995, 
1714 voor 2000, 1828 voor 2005 en 1578 voor 
2007.
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In de tertiaire sector zijn de prognoses 
gebaseerd op de verwachte evolutie van acti-
viteiten van de verschillende subsectoren en 
de invoering van energiebesparende maatre-
gelen in elk van de gewesten.

De landbouwsector
Het aandeel landbouwemissies in het to-

taal van Belgische broeikasgasemissies beliep 
9% in 2007. Broeikasgasemissies in de land-
bouwsector bestaan voornamelijk uit CH4- en 
N2O-emissies afkomstig van veehouderij en 
emissies van landbouwgronden. Tabel 5.7 
toont de dierenaantallen die gebruikt zijn in 
de prognoses.

De gebouwensector
In 2007 vertegenwoordigde de gebou-

wensector bijna 19% van de totale Belgische 
broeikasgasemissies.

Het aantal huishoudens en klimaathypo-
thesen (zie deel 5.1.2) zijn, samen met de 
uitgevoerde beleidslijnen en maatregelen, 
de belangrijkste drijvende factoren voor de 
voorspelde emissies van de huishoudens. 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4, zijn de be-
leidslijnen en maatregelen voor nieuwe en 
bestaande woningen verschillend. Ze zullen 
naar verwachting het brandstofverbruik van 
bestaande huizen in 2020 met gemiddeld 
12% verminderen in vergelijking met de 
cijfers van 2000. Het aandeel aardgas in het 
brandstofverbruik neemt toe ten koste van 
dat van lichte stookolie.

De industrie
Industriële emissies (energie- en proces-

gerelateerd) vertegenwoordigden bijna 31% 
van de totale Belgische broeikasgasemissies 
in 2007. Prognoses zijn gebaseerd op ver-
onderstellingen van activiteiten en energie-
intensiteit (hoeveelheid energie gebruikt per 
eenheid activiteit) per subsector. Deze veron-
derstellingen verschillen tussen de gewesten 
en zijn een weerspiegeling van de verschil-
lende economieën. In de Kyoto-periode val-
len 86,5% van de Belgische industriële CO2-
emissies onder het emissiehandelsysteem. 
Met de vergroting van het bereik van het 
emissiehandelsysteem, zal dit aandeel toene-
men tot 96% voor de periode 2013 – 2020. 
Industriële broeikasgasemissies worden dus 
vooral beïnvloed door het emissiehandel-
systeem van de EU.

verwachting voornamelijk worden vervan-
gen door nieuwe STEG-centrales.

Het aandeel hernieuwbare energiebronnen 
in de totale bruto binnenlandse elektriciteits-
productie zal naar schatting 6,8% bedragen 
in 2010, en 9,5% in 2020 (wat overeenkomt 
met 7,0% en 9,9% van de totale elektriciteits-
leveringen). De beleidslijnen en maatregelen 
om hernieuwbare energie te ondersteunen en 
aan te moedigen in de drie gewesten, staan 
beschreven in hoofdstuk 4.

WWK-installaties (waaronder STEG met 
warmteproducie) zullen naar verwachting in-
staan voor 15,9% van de totale binnenlandse 
stroomopwekking in 2010; voor 17,5% in 
2015 en voor 16,8% in 2020.

Tabel 5.6  Structuur van elektriciteitsproductie
(aandeel van verschillende brandstoffen)

Tabel 5.7  Dierenaantallen gebruikt in de prognoses

Aandelen in de totale binnenlandse 
elektriciteitsproductie (%)

2007 2010 2015 2020

Aardgas 30,7 31,5 39,4 42,2

Olie 0,9 0,9 1,1 1,5

Steenkool 7,3 6,1 12,5 12,8

Kernenergie 54,3 53,5 38,6 32,8

Hernieuwbare energie, waaronder biomassa 5,4 6,8 7,2 9,5

Afval (niet-hernieuwbare fractie) 1,4 1,4 1,3 1,2

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

Statistieken Prognoses

Aantallen dieren 
(duizenden)

1990 1995 2000 2005 2007 2010 2015 2020

Melkvee 839 684 609 539 500 488 617 586

Ander vee 2 410 2 601 2 431 2 159 2 149 1 949 1 782 1 815

Schapen 192 157 160 152 151 229 229 229

Paarden, ezels, 
muilezels en 
geiten, overige

30 33 48 60 64 63 63 63

Varkens 6 700 7 268 7 369 6 318 6 255 6 551 6 810 6 728

Pluimvee 27 166 33 381 40 327 34 641 32 067 33 959 35 584 36 584
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input gebruikt het model prognoses van de 
vraag naar energiediensten – bv. de verwar-
ming van ruimtes of het autogebruik – en 
kostenramingen van de energiebronnen. Ver-
volgens wordt er een referentiecase gedefini-
eerd waarin, bijvoorbeeld, geen maatregelen 
nodig zijn om CO2-emissies te reduceren. 
Een aantal cycli worden dan doorlopen met 
telkens grotere emissiereducties: bv. emis-
sies gestabiliseerd op het huidig niveau, dan 
gereduceerd met 10%, 20%, enz. tegen een 
bepaalde datum in de toekomst voordat ze 
stabiliseren.

Het model berekent telkens de goedkoop-
ste combinatie van technologieën nodig om 
aan die vereiste te voldoen – binnen de mate 
van het mogelijke – maar bij elke verdere 
beperking zal de totale kost van het energie-
systeem stijgen. De totale toekomstige kost 
van emissiereducties wordt dus berekend in 
functie van de gewilde reductieniveaus. Deze 
kunnen in kaart worden gebracht als conti-
nue reductiekostcurven. Bovendien wordt de 
marginale kost van emissiereductie binnen 
elke tijdsspanne bepaald.

Dat is vooral van belang bij het uitstip-
pelen van een reductiebeleid omdat het kan 
worden geïnterpreteerd als de hoeveelheid 
CO2-taks die zou nodig zijn om dit reductie-
niveau te bereiken.

Enkele toepassingen van MARKAL: 

de goedkoopste energiesystemen identi-– 
ficeren
kostenefficiënte antwoorden op emissie-– 
beperkingen identificeren
prospectieve analyse uitvoeren van ener-– 
giebalansen op lange termijn in verschil-
lende scenario’s

sies werden gemodelleerd met TREMOVE 
(Vlaams Gewest) en PRIMES (Waals Ge-
west).

MARKAL
MARKAL werd ontwikkeld in een mul-

tinationaal samenwerkingsproject over een 
periode van bijna twee decennia door het 
Energy Technology Systems Analysis Pro-
gramme (ETSAP) van het Internationaal 
Energie Agentschap.

De fundamentele componenten in een 
MARKAL-model zijn specifieke soorten 
energie of emissiebewakingstechnologieën. 
Elke component wordt kwantitatief weerge-
geven door een reeks eigenschappen op het 
vlak van prestaties en kosten. Er wordt een 
menu van zowel bestaande als toekomstige 
technologieën in het model ingevoerd. Zowel 
de aanbod- als de vraagzijde worden geïnte-
greerd, zodat één zijde automatisch verande-
ringen teweegbrengt in de andere. Het model 
kiest die combinatie van technologieën die de 
totale energiesysteemkost tot het minimum 
beperkt.

In tegenstelling tot een aantal ‘bottom-up’ 
technisch-economische modellen, behoeft – 
of duldt – MARKAL dus geen a priori rang-
schikking van broeikasgasreductiemaatrege-
len als input in het model. Het model kiest de 
voordeligste technologieën en geeft op basis 
daarvan de rangschikking. De keuze van re-
ductiemaatregelen hangt dus vaak af van de 
mate van de toekomstige reductie die vereist 
is.

Meestal worden een reeks modelruns 
doorlopen waarbij een aantal alternatieve 
toekomstscenario’s worden onderzocht. Als 

dit worden beschouwd als een conservatieve 
schatting.

De internationale bunkerbrandstoffen
Broeikasgasemissies van de internationa-

le luchtvaart zijn sinds 1990 toegenomen met 
23% en bedroegen 3,7 Mton CO2-eq in 2007, 
terwijl broeikasgasemissies van internatio-
naal maritiem transport zijn toegenomen met 
129% en 32,1 Mton CO2-eq bedroegen in 
2007. De emissies worden berekend op basis 
van verkochte brandstoffen. De prognoses 
voor de internationale luchtvaart zijn geba-
seerd op de evoluties beschreven in WP21-
08 (FPB, 2008) maar houden rekening met 
de werkelijke uitstoot tot 2006 en de afname 
in economische activiteit zoals voorzien be-
gin 2009. De prognoses voor internationaal 
maritiem transport zijn berekend op basis 
van de evolutie voor maritieme bunkers in 
het baseline-scenario van WP21-08 (FPB, 
2008) en emissiefactoren gebruikt in de 
emissie-inventaris van 2009. Deze evolutie 
is gebaseerd op historische cijfers tot 2005 
en op economische vooruitzichten zoals be-
schikbaar in 2007.

Gebruikte modellen5.1.4. 
In dit deel worden de modellen beschre-

ven die voor de prognoses zijn gebruikt. De 
gewestelijke prognoses kwamen tot stand 
met behulp van MARKAL (Vlaams Gewest), 
EPM (Waals Gewest) en het projectiemodel 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het 
Federaal Planbureau maakte voor zijn na-
tionale prognose gebruik van Hermes voor 
de periode tot 2010 en de energieprognoses 
beschreven in WP21-08 (FPB, 2008) voor 
de periode 2010-2020. De transportemis-

De transportsector
Het aandeel van de transportemissies in 

de Belgische broeikasgasemissies bedroeg 
bijna 20% in 2007. Prognoses zijn gebaseerd 
op een bottom-up benadering, waarbij reke-
ning wordt gehouden met het verwachte aan-
tal afgelegde kilometers met verschillende 
vervoersmiddelen en op veronderstellingen 
betreffende het op de markt brengen van 
nieuwe voertuigen. De evolutie in afgelegde 
kilometers is gebaseerd op historische trends 
en op veronderstellingen met betrekking tot 
het effect van beleidslijnen in verband met 
‘modal shift’. De prognoses houden rekening 
met de beleidslijnen en maatregelen beschre-
ven in hoofdstuk 4.

De afvalsector
Deze sector was verantwoordelijk voor 

minder dan 1% van de totale broeikasgase-
missies in België in 2007. In hoofdstuk 4 
worden de beleidslijnen en maatregelen be-
schreven die geïmplementeerd zijn om deze 
emissies verder terug te dringen.

Veranderingen in landgebruik en 
bosbouw
Veranderingen in landgebruik en bosbouw 

vormen een kleine koolstofput in België. De 
gemiddelde opname van CO2 bedraagt 1.453 
kton per jaar gedurende de periode 1990-
2007. Er werden geen specifieke prognoses 
gemaakt voor deze sector en de opslagcapa-
citeit wordt op dit gemiddelde niveau behou-
den voor de prognoseperiode. Aangezien de 
huidige beleidslijnen, zoals beschreven in 
het vorige hoofdstuk, eerder tot een toename 
van deze opslagcapaciteit zullen leiden, kan 
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zichten op korte en middellange termijn en 
voor de analyse van scenario’s. De simula-
tieperiode varieert van 1 tot 12 jaar. Hermes 
sluit aan bij de traditie van de econometri-
sche jaarmodellen, die gebaseerd zijn op tijd-
reeksanalyse. Door het gedesaggregeerde ka-
rakter van het model kunnen verschuivingen 
tussen de sectoren of bedrijfstakken worden 
beschreven en de verschillende effecten van 
maatregelen of onvoorizene externe factoren 
op de afzonderlijke bedrijfstakken tot uiting 
komen.

Hermes is een vraagbepaald model voor 
de middellange termijn waarin echter ook 
aanbodaspecten een belangrijke rol spelen. 
De activiteit van de bedrijfstakken wordt 
vooral door de vraagzijde bepaald, evenals 
op langere termijn de productiecapaciteit, 
maar aanbodeffecten zijn eveneens aanwe-
zig. In tegenstelling tot de technologische 
modellen omvat Hermes niet uitdrukkelijk 
een beschrijving van de verschillende pro-
ductietechnologieën. Aanpassing van de pro-
ductie aan de bestaande capaciteit speelt een 
rol in de verklaring van prijzen, investerin-
gen en importen. 

Hermes integreert fundamentele neo-
klassieke mechanismen voor de bepaling van 
de marginale technische coëfficiënten, de 
verklaring van investeringen en de bereke-
ning van capaciteiten. Ook bij de uitvoeracti-
viteit spelen aanbodeffecten een rol. Techno-
logische vooruitgang zit exogeen vervat in de 
productiefuncties.

Hermes verdeelt de economie in 16 be-
drijfstakken en het model maakt het onder-
scheid tussen vijf institutionele sectoren: 
huishoudens, non-profit organisaties ten 

de bevolking en de gemiddelde grootte – 
van de huisgezinnen (bepalen de nettobe-
hoefte aan nieuwe woningen),
het klimaat (in graaddagen),– 
de afbraak en de mate waarin gereno-– 
veerd wordt,
de betere energie-efficiëntie die men bij – 
renovaties in het vooruitzicht stelt en die 
afhangt van het type van het vastgoed-
aanbod bestaande uit 244 types van wo-
ningen (appartement of huis, 4 leeftijds-
schijven van het gebouw in kwestie, 7 
energievectoren gebruikt voor de verwar-
ming, het systeem voor centrale of ge-
decentraliseerde verwarming, bewoond 
door de eigenaar of door de huurder).

Voor elke sector werd het model geijkt 
met de gewestelijke jaarenergiebalansen van 
2000 tot 2006.  Aan de hand van emissiefac-
toren wordt het in model gebrachte energie-
verbruik vervolgens omgezet in atmosferi-
sche uitstoot. Deze emissiefactoren worden 
ook al gebruikt voor het opstellen van de 
emissie-inventarissen die eveneens door be-
schikking 280/2004/EG vereist worden.

Het model houdt eveneens rekening met 
de rechtstreekse uitstoot van BKG ‘s die niet 
in verband staan met het energieverbruik: 
nl. de kortstondige uitstoot van methaan bij 
aardgasdistributie, het gebruik van N2O voor 
anesthesie, de uitstoot afkomstig van de af-
braak van organische stoffen (composteerin-
stallatie, waterzuiveringsinstallatie).

HERMES
Hermes is het macro-sectorale model 

dat door het Belgische Federaal Planbureau 
gebruikt wordt voor zijn nationale vooruit-

uitblijven van een nieuw emissiereduc-
tiebeleid;

de economische evaluatie van het emis--	
siereductiepotentieel;

de becijfering van emissiereductie--	
scenario’s op basis van reductiemaatre-
gelen beneden een bepaald plafond van 
marginale kosten;

de ontwikkeling van kostencurves, die -	
de marginale of totale kosten geven in 
functie van de emissiereductie of van de 
reductie van het energieverbruik;

de beoordeling van de impact van be--	
staande of ontwerpwetgeving op het 
energieverbruik;

emissieniveaus en kosten van het emis--	
siereductiebeleid.

Het model beslaat het energieverbruik 
en de atmosferische emissies van CO2, CH4, 
N2O, SO2, NOx en VOS. Het geval van de 
gefluoreerde gassen, dat voor het federale 
Directoraat-generaal Leefmilieu werd behan-
deld, vereiste een meer specifieke aanpak.

Projectiemodel van Leefmilieu Brussel 
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer 

heeft zijn eigen projectiemodel ontwikkeld 
voor de energiebehoefte en de atmosferische 
uitstoot afkomstig van vaste bronnen. Als 
model van het bottom-up type worden de 
evoluties van het verbruik van de in het BHG 
gebruikte energievectoren en de ermee ge-
paard gaande emissies bepaald door de evo-
lutie van de parameters die het verbruik van 
elke sector definiëren. Met de volgende para-
meters wordt de woonsector gekenschetst:

nieuwe technologieën en prioriteiten eva-– 
lueren voor O&O
de effecten van verordeningen, taksen en – 
subsidies evalueren
inventarissen van broeikasgasemissies – 
voorspellen
de waarde van gewestelijke samenwer-– 
king inschatten

Meer informatie over het MARKAL-mo-
del vindt u op http://www.etsap.org/Tools/
MARKAL.htm

EPM
epm (Energie/Emissies-prognosemodel), 

ontwikkeld door ECONOTEC, is een pro-
gnose model voor de energievraag en de 
atmosferische emissies dat alle relevante 
emissie sectoren (energiesector, industrie, re-
sidentiële en commerciële sector, transport) 
omvat.

EPM is een simulatiemodel van het type 
“bottom-up”. Dit betekent dat het energie-
verbruik en de emissie van broeikasgassen 
worden verklaard vanuit activiteitsvariabe-
len, zoveel mogelijk uitgedrukt in fysische 
eenheden, en dat het een gedetailleerde weer-
gave bevat van de emissiebronnen en de be-
langrijkste bepalende factoren voor de evolu-
tie van de energievraag en de verschillende 
typen emissies.

Het model, dat een technisch-economi-
sche database van het energieverbruik en van 
de emissiereducerende maatregelen omvat, 
wordt met name gebruikt voor:

de uitwerking van een referentiescenario -	
(Business As Usual) dat de verwachte 
toekomstige evolutie weergeeft bij het 
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dienste van de huishoudens, ondernemin-
gen (niet-financiële en financiële onderne-
mingen), overheden en het buitenland. De 
huishoudelijke consumptie wordt verdeeld in 
24 categorieën. Bovendien wordt de energie-
vraag van elke economische agent (onderne-
mingen, overheid, huishoudens) berekend en 
toegewezen aan 8 energieproducten. HER-
MES gebruikt emissiefactoren om de uitstoot 
van luchtpolluenten en broeikasgassen te 
berekenen, gebaseerd op het energieverbruik 
van elke economische activiteit. Meer infor-
matie over het model vindt u in de publicatie 
‘Een nieuwe versie van het HERMES-model’ 
van februari 2004 het Federaal Planbureau 
( h t t p : / / w w w. p l a n . f g o v. b e / a d m i n /
uploaded/200605091448102.WP0405fr.pdf). 

PRIMES
Het PRIMES-model werd ontwikkeld 

door de Nationale Technische Universi-
teit van Athene (NTUA) in het kader van 
onderzoeksprojecten met subsidies uit het 
Joule-programma van de Europese Com-
missie. Het ontwerp werd beïnvloed door de 
vorige generatie energiemodellen (EFOM, 
MIDAS en MEDEE). Het PRIMES-model 
werd ontwikkeld om energieprognoses te 
maken, scenario’s uit te werken en de im-
pact van energiebeleidsmaatregelen te ana-
lyseren.

PRIMES is een modelleringssysteem 
dat een marktevenwichtsoplossing simuleert 
voor vraag en aanbod van energie in de lid-
staten van de Europese Unie (EU). Het mo-
del bepaalt het evenwicht door te zoeken naar 
de prijzen van elke energievorm, waarbij de 
hoeveelheid die volgens de producenten op-

Tabel 5.8  Prognoses van CO2-emissies voor België

kton CO2 199016 200017 2005 2007 201018 2015 2020

1 Energie 110 130 114 337 113 337 104 781 108 389 118 246 120 242

1A Brandstofverbranding 110 044 114 171 113 231 104 690 108 243 118 113 120 122

1A1 Energieproducerende industrieën 
(WKK inbegrepen)

29 863 28 151 29 178 26 803 27 330 36 607 39 254

1A2 Verwerkende industrieën en 
bouwsector (WKK niet inbegrepen)

32 852 32 782 27 822 26 294 25 012 26 224 25 392

1A3 Transport 19 947 24 115 25 730 25 065 24 901 24 741 25 014

1A4 Tertiair / residentieel / landbouw 27 215 28 996 30 371 26 425 30 898 30 439 30 361

1A5 Overige 166 127 129 102 102 102 102

1B Fugitieve emissies van brandstoffen 85 166 106 91 146 133 120

2 Industriële processen 8 218 9 195 9 988 9 679 10 975 12 469 12 369

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere 
producten

0 0 0 0 0 0 0

4 Landbouw 0 0 0 0 0 0 0

5 Veranderingen in landgebruik en bosbouw -1 431 -1 532 -370 - 1 473 - 1 473 - 1 473 - 1 473

6 Afval 337 146 108 85 85 85 85

7 Overige 0 0 0 0 0 0 0

Totaal (LUCF niet inbegrepen) 118 684 123 678 123 433 114 544 119 448 130 799 132 695

Totaal (LUCF inbegrepen) 117 253 122 147 123 063 113 071 117 995 129 346 131 242

Internationale bunkerbrandstoffen (*)

luchtvaart
maritiem

3 096
13 303

4 653
16 051

3 537
24 956

3 787
30 427

4 150
24 879

4 650
25 830

4 920
27 170

16 Emissies van 1990 zoals opgegeven in het ‘Initial report’ na review door het UNFCCC.
17 Gegevens voor 2000, 2005 en 2007 zijn afkomstig uit de emissiesinventaris van 2009.
18 Dit is het gemiddelde voor de Kyoto-periode 2008 – 2012.

* De prognoses voor internationale luchtvaart zijn gebaseerd op de evoluties beschreven in WP21-08 (FPB, 2008) maar houden rekening met de werkelijke uitstoot 
tot 2006 en de afname in economische activiteit zoals voorzien begin 2009. De prognoses voor internationaal maritiem transport zijn berekend op basis van de 
evolutie voor maritieme bunkers in het baseline scenario van WP21-08 (FPB, 2008) en emissiefactoren gebruikt in de 2009 emissie-inventaris. Deze evolutie is 
gebaseerd op historische cijfers tot 2005 en op economische vooruitzichten zoals beschikbaar in 2007. Deze prognoses mogen daarom enkel als indicatief be-
schouwd worden.
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timaal is om te leveren, overeenkomt met de 
hoeveelheid die de consumenten willen ge-
bruiken. Het evenwicht is statisch (binnen 
elke tijdspanne), maar herhaalt zich in een 
tijd-voortgangstraject, met dynamische on-
derlinge verbanden. Het model is gebaseerd 
op gedrag maar geeft ook op een expliciete 
en gedetailleerde manier de beschikbare 
energievraag en –aanbodtechnologieën, en 
technologieën ter vermindering van de ver-
vuiling aan. Het systeem omvat beschouwin-
gen over markteconomie, industriestructuur, 
energie/milieubeleid en verordeningen. Deze 
worden gecreëerd om het gedrag van spelers 
op de energiesysteemmarkt te beïnvloeden. 

De modulaire structuur van PRIMES 
weerspiegelt een verdeling van besluitvor-
mingsprocessen bij spelers die individueel 
beslissen over hun aanbod, vraag, gecombi-
neerde aanbod en vraag en de prijzen. Ver-
volgens simuleert het marktintegrerende deel 
van PRIMES de ‘market clearing’. PRIMES 
is een breed toepasbaar model. Het is ge-
creëerd om te voorspellen, scenario’s uit te 
werken en beleidsimpact te analyseren. Het 
is van toepassing op middellange tot lange 
termijn. Het is modulair en maakt het moge-
lijk om één gezamenlijk model te gebruiken 
of modules gedeeltelijk te gebruiken om de 
specifieke energieonderzoeken (NTUA op 
hun website http://www.e3mlab.ntua.gr/) 
te ondersteunen. Meer informatie over het 
PRIMES-model vindt u op deze website.

TREMOVE
TREMOVE is een beleidsevaluatiemo-

del, ontworpen om het effect van verschil-
lende transport- en milieubeleidsmaatregelen 
op de uitstoot van de transportsector te be-

Tabel 5.9 Prognoses van CH4-emissies voor België

kton CO2-eq 1990 2000 2005 2007 2010 2015 2020

1 Energie 1 303 806 726 717 628 629 635

1A Brandstofverbranding 444 345 304 298 244 245 250

1A1 Energieproducerende industrieën 
(WKK inbegrepen)

5 11 12 21 15 18 20

1A2 Verwerkende industrieën en 
bouwsector (WKK niet inbegrepen)

78 68 59 58 57 58 57

1A3 Transport 119 89 61 55 24 22 21

1A4 Tertiair / residentieel / landbouw 241 176 172 164 148 148 152

1A5 Overige 0 0 0 0 0 0 0

1B Fugitieve emissies van brandstoffen 860 462 422 419 384 384 384

2 Industriële processen 0 2 44 58 58 58 58

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere 
producten

0 0 0 0 0 0 0

4 Landbouw 7 079 5 762 5 176 5 136 4 909 5 144 5 026

5 Veranderingen in landgebruik en bosbouw 0 0 0 0 0 0 0

6 Afval 2 856 1 902 979 747 582 280 227

7 Overige 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 11 239 8 472 6 925 6 658 6 177 6 111 5 947

Internationale bunkerbrandstoffen
luchtvaart
maritiem

1
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1
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studeren. Het model kan het effect berekenen 
van beleidsmaatregelen zoals wegentaksen, 
openbaar transporttarieven, emissienormen, 
subsidies voor schonere wagens... op de 
transportvraag, modal shift, vervanging van 
het voertuigenpark en de sloop, maar ook op 
de uitstoot van luchtpolluenten en het wel-
vaartsniveau. TREMOVE modelleert zowel 
personen- als goederentransport, en omvat 
de periode 1995-2030. Meer informatie over 
TREMOVE is beschikbaar op http://www.
tremove.org.

Prognoses en de totale impact 5.1.5. 
van beleidslijnen en maatregelen 
in het scenario ‘met maatregelen’

De prognoses worden eerst gepresen-
teerd voor elk broeikasgas opgenomen in 
het Kyoto-protocol. Vervolgens worden de 
totale broeikasgasemissies, inclusief samen-
gevoegde informatie voor elke sector, gepre-
senteerd.

Prognoses van CO2-emissies
CO2 is het belangrijkste broeikasgas in 

België. Het aandeel ervan bedroeg 81% van 
de emissies in 1990 en zal naar verwachting 
toenemen tot 88% van de totale emissies 
(zonder LUCF) in 2020 (Tabel 5.8). In abso-
lute termen zullen de CO2-emissies naar ver-
wachting stijgen met 21 Mton tussen 2007 en 
2020 (+19%). Deze evolutie wordt verklaard 
door:

een stijging van 12,5 Mton CO-	 2 in de 
energiesector (+46%) na de sluiting van 
kerncentrales vanaf 2015 en een verdere 
toename van het elektriciteitsverbruik. 
De prognoses gaan uit van een vervan-

Tabel 5.10  Prognoses van N2O-emissies voor België

kton CO2-eq 1990 2000 2005 2007 2010 2015 2020

1 Energie 798 1 165 1 153 1 173 1 266 1 331 1 383

1A Brandstofverbranding 798 1 165 1 153 1 173 1 266 1 331 1 383

1A1 Energieproducerende industrieën 
(WKK inbegrepen)

212 249 164 144 188 218 231

1A2 Verwerkende industrieën en 
bouwsector (WKK niet inbegrepen)

57 48 38 85 81 83 84

1A3 Transport 390 727 811 815 840 876 915

1A4 Tertiair / residentieel / landbouw 139 139 138 129 157 155 154

1A5 Overige 2 1 1 1 0 0 0

1B Fugitieve emissies van brandstoffen 0 0 0 0 0 0 0

2 Industriële processen 3 934 4 564 3 410 1 902 3 032 3 239 3 446

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere 
producten

246 252 247 247 219 219 219

4 Landbouw 5 561 5 285 4 760 4 485 4 333 4 374 4 338

5 Veranderingen in landgebruik en bosbouw 0 0 0 0 0 0 0

6 Afval 293 260 270 273 277 285 291

7 Overige 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 10 831 11 525 9 840 8 079 9 126 9 447 9 676

Internationale bunkerbrandstoffen
luchtvaart
maritiem

2
727

3
876

4
1 358

6
1655

13
1 354

13
1 406

13
1 479
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ging van de kerncentrales door uiterst 
efficiënte gasturbines met gecombineer-
de cyclus (STEG);

een stijging van bijna 4 Mton CO-	 2 in de 
gebouwensector (1A4) (+15%). Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat 2007 
een uitzonderlijk warm jaar was, met 
maar 1578 graaddagen, terwijl bij de 
prognoses werd uitgegaan van 1900 
graaddagen (zie ook deel 5.1.2). Dat 
verklaart voor het grootste deel het 
verschil tussen 2007 en 2010. Na 2010 
zullen deze klimatologische veronder-
stellingen constant blijven en - ondanks 
een bevolkingstoename - zullen de ener-
giegerelateerde emissies in deze secto-
ren naar verwachting dalen, dankzij ver-
beteringen van de energieprestatie van 
gebouwen.

een stijging van 2,7 Mton CO-	 2 van de 
emissies van de industriële processen 
(+28%), als gevolg van de verwachte 
toename in de productie van minerale 
producten, de chemische sector en de 
ijzer- en staalindustrie.

Prognoses van CH4-emissies
Methaan (CH4) droeg bijna 8% bij aan de 

broeikasgasemissies in België in 1990. Het 
aandeel ervan zal naar verwachting dalen tot 
4% van de totale emissies (LUCF niet inbe-
grepen) in 2020. De grootste reducties von-
den plaats vóór 2007 en werden gerealiseerd 
in de landbouw, afval- en aardgasdistributie-
sectoren. Na 2007 zullen de CH4-emissies 
naar verwachting verder dalen met 0,7 Mton 
CO2-eq tot 2020 (-11%), voornamelijk dank-
zij verdere reducties in de afvalsector.

Tabel 5.11  Prognoses voor F-gasemissies voor België

kton CO2-eq 1995
(basisjaar voor 

F-gas)

2000 2005 2007 2010 2015 2020

Koeling en airco – installaties 55 496 983 1 123 1 065 1 106 1 172

Koeling en airco – overig 23 105 243 322 412 443 364

Schuim 141 265 101 129 178 229 292

Spuitbussen 35 99 158 179 179 213 247

Brandblussers 1 4 11 12 19 26 36

SF6 2 205 112 84 81 82 111 113

Chemische industrie 2 335 362 141 172 239 239 239

Totaal 4 795 1 443 1 721 2 018 2 173 2 367 2 465

Prognoses van N2O-emissies
Lachgas of distikstofoxide (N2O) ver-

tegenwoordigde iets meer dan 7% van de 
Belgische broeikasgasemissies in 1990. Ver-
wacht wordt dat het aandeel ervan licht zal 
afnemen tot iets meer dan 6% van de totale 
emissies (LUCF niet inbegrepen) in 2020. 
De reducties gebeurden vóór 2007 (-25%) en 
werden gerealiseerd in de industriële proces-
sen (salpeterzuur en caprolactam) en in de 
landbouw. Vanaf 2007 zullen de N2O-emis-
sies naar verwachting opnieuw toenemen 
met 20%, voornamelijk wegens de verwachte 
uitbreiding van de activiteiten in de salpeter-
zuurproductie.

Prognoses voor F-gasemissies
De emissies van gefluoreerde gassen (F-

gassen) liep eind jaren ‘90 snel terug, dankzij 
een snelle afname van de uitstoot in de che-
mische sector. Men gaat er evenwel van uit 
dat de F-gasemissies opnieuw zullen stijgen 
tegen 2020, voornamelijk als gevolg van toe-
nemende koeling- en andere activiteiten.

Samengevoegde prognoses
De broeikasgasemissies in het scenario 

‘met maatregelen’ zullen wellicht stijgen van 
145,7 Mton CO2-eq in het referentiejaar tot 
150,6 Mton CO2-eq in 2020 (+3%). De be-
langrijkste factoren die de aanzienlijke stij-

ging na 2010 verklaren, zijn de verwachte 
toegenomen vraag naar elektriciteit in combi-
natie met de geleidelijke sluiting van de kern-
centrales (het grootste deel van de geleidelijk 
afnemende kerncapaciteit zal wellicht wor-
den vervangen door nieuwe STEG-centrales) 
en de toenemende productie in de industriële 
sectoren die procesemissies produceren.

Voor 2010 liggen de prognoses 2 Mton 
boven de Kyoto-doelstelling terwijl de emis-
sies van 2007 zich onder de doelstelling 
bevonden. Het jaar 2007 was echter een 
uitzonderlijk warm jaar (zie de evolutie van 
graaddagen in figuur 3.10) en de emissies in 
de bouwsector zijn daardoor in dat jaar mo-
gelijk niet representatief.
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Tabel 5.12  Prognoses van broeikasgasemissies voor België in het scenario ‘met maatregelen’

Mton CO2-eq Referentiejaar* 2000 2005 2007 2010 2015 2020

1 Energie 112,2 116,3 115.2 106.7 110.3 120.2 122.3

1A Brandstofverbranding 111,3 115,7 114.7 106.2 109.8 119.7 121.8

1A1 Energieproducerende industrieën  
(WKK inbegrepen)

30,1 28,4 29.4 27.0 27.5 36.8 39.5

1A2 Verwerkende industrieën en bouwsector  
(WKK niet inbegrepen)

33,0 32,9 27.9 26.4 25.2 26.4 25.5

1A3 Transport 20,5 24,9 26.6 25.9 25.8 25.6 26.0

1A4 Tertiair / residentieel / landbouw 27,6 29,3 30.7 26.7 31.2 30.7 30.7

1A5 Overige 0,2 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1B Fugitieve emissies van brandstoffen 0,9 0,6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2 Industriële processen 17,1 15,2 15.2 13.7 16.2 18.1 18.3

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere producten 0,2 0,3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

4 Landbouw 12,6 11,0 9.9 9.6 9.2 9.5 9.4

5 Veranderingen in landgebruik en bosbouw -1,4 -1,5 -0.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5

6 Afval 3,5 2,3 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6

7 Overige 0 0 0 0 0 0 0

Totaal (LUCF niet inbegrepen) 145,7 145,1 141.9 131.3 136.9 148.7 150.8

Totaal (LUCF inbegrepen) 144,3 143,6 141.5 129.8 135.4 147.2 149.3

Internationale bunkerbrandstoffen**
luchtvaart
maritiem

3,1
14,0

4,7
16,9

3.5
26.3

3.8
32.1

4.2
26.2

4.7
27.2

4.9
28.7

* Emissies van het basisjaar zijn de emissies van 1990 voor CO2, CH4 and N2O en de emissies van 1995 voor de F-gassen.
** De prognoses voor internationale luchtvaart zijn gebaseerd op de evoluties beschreven in WP21-08 (FPB, 2008) maar houden rekening met de werkelijke uitstoot tot 

2006 en de afname in economische activiteit zoals voorzien begin 2009. De prognoses voor internationaal maritiem transport zijn berekend op basis van de evolutie 
voor maritieme bunkers in het baseline-scenario van WP21-08 (FPB, 2008) en emissiefactoren gebruikt in de 2009 emissie-inventaris. Deze evolutie is gebaseerd op 
historische cijfers tot 2005 en op economische vooruitzichten zoals beschikbaar in 2007. Deze prognoses mogen daarom enkel als indicatief beschouwd worden.
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Aantal graaddagen
Klimatologische omstandigheden beïn-

vloeden de energievraag voor verwarming. 
In het scenario “met maatregelen” stemmen 
de gemiddelde klimatologische omstandig-
heden overeen met 1900 graaddagen. In het 
geval dat het klimaat in de toekomst warmer 
zou zijn (1714 graaddagen), zouden de CO2-
emissies van de gebouwensector 2,1 Mton 
CO2 lager liggen in 2020.

Uitstap uit de kernenergie
Het scenario ‘met maatregelen’ houdt 

rekening met de Belgische Wet van 31 janu-
ari 2003 inzake de geleidelijke afbouw van 
kernenergie. De sluiting van de kerncentrales 
zodra deze 40 jaar zijn, is dus opgenomen in 
de berekening. In dit scenario worden de ge-
sloten kerncentrales voornamelijk vervangen 
door nieuwe STEG-centrales. Indien de kern-
capaciteit van 2010 wordt behouden, zouden 
de CO2-emissies ongeveer 6,3 Mton CO2 la-
ger liggen in 2020.

Economische groei
Economische groei is een belangrijke 

exogene variabele bij het ontwikkelen van de 
prognoses. Indien de nationale economische 
groei tussen 2011 en 2020 (BBP-toename) 
1,5% per jaar bedraagt (i.p.v. de veronder-
stelde 2% in het scenario ‘met maatregelen’), 
zouden de totale broeikasgasemissies (in es-
sentie energetische CO2) afnemen met 6,9 
tot 7,7 Mton CO2-eq in 2020, afhankelijk 
van de wijze waarop de vertraging van de 
economie zich over de sectoren verspreidt. 
Hoe meer de industrie wordt getroffen, hoe 
groter de daling van de broeikasgasemissies.

prognoses gelijkaardige tendensen voor de 
periode 2010-2020, nl.

een stijging van emissies na 2010 in de – 
verwerkingssector en bij industriële pro-
cessen;
transportemissies die tot 2020 op het ni-– 
veau van 2007 blijven;
emissies van energieverbruik in tertiaire, – 
residentiële en landbouwsectoren die tot 
2020 op het niveau van 2010 blijven.

Het verschil tussen de twee prognoses 
komt neer op verschillende verwachtingen 
met betrekking tot de evolutie tot 2010. Dit 
verschil is te wijten aan de bijzondere econo-
mische context op korte termijn (hoge olie-
prijzen in 2008, vertraging van de economie 
in 2008 en 2009) en de manier waarop de 
verschillende gebruikte modellen daarop re-
ageren. Macro-economische modellen zoals 
HERMES zijn gevoeliger voor prijsschom-
melingen dan technisch-economische mo-
dellen zoals MARKAL en simulatiemodel-
len gebaseerd op de activiteitsniveaus, zoals 
EPM. De top-down prognoses van HERMES 
verwachten iets lagere emissies in 2010 dan 
die in 2007, terwijl de bottom-up prognoses 
hogere emissies verwachten in 2010 dan die 
in 2007.

Gevoeligheidsanalyse van de 5.1.7. 
broeikasgasprognoses ‘met 
maatregelen’

Toekomstvoorspellingen zijn altijd on-
derhevig aan onzekerheden. Om de degelijk-
heid van de prognoses te beoordelen, werden 
er gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op een 
aantal belangrijke parameters.

van een macro-sectoraal top-down econo-
metrisch model (HERMES) en een recente 
studie in opdracht van de Belgische federale 
regering en de drie gewestelijke regeringen, 
voornamelijk gebaseerd op het PRIMES-
energiemodel (Figuur 5.1). De prognoses 
van het Planbureau zijn nauwer verbonden 
met macro-economische hypothesen.

Hoewel het eindresultaat (d.i. het niveau 
van broeikasgasemissies in 2020) van de top-
down prognoses aanzienlijk verschilt van dat 
van de bottom-up prognoses, vertonen beide 

Vergelijking met macro-5.1.6. 
economische ‘top down’ 
benadering

De hierboven beschreven nationale prog-
noses zijn de som van de gewestelijke prog-
noses op basis van bottom-up benaderingen 
zonder een directe link met de macro-econo-
mische context beschreven in 5.1.2. Om deze 
bottom-up benadering te valideren, werd de 
som van de gewestelijke prognoses verge-
leken met nationale prognoses uitgevoerd 
door het Federaal Planbureau (FPB) op basis 

Figuur 5.1  Vergelijking van gewestelijke bottom-up en macro-economische top-down 
prognoses, LUCF niet inbegrepen (Mton CO2-eq)
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Besluit5.1.9. 
De totale broeikasgasemissies in het sce-

nario ‘met maatregelen’ nemen toe tot 150,8 
Mton in 2020, wat vooral te wijten is aan de 
toegenomen vraag naar elektriciteit, de ge-
plande sluiting van de eerste kernreactoren in 
2015 en een stijging van de industriële pro-
cesemissies als gevolg van de uitbreiding van 
activiteiten.

deze prognoses. Deze werden totnogtoe niet 
geanalyseerd.

De bijkomende maatregelen vertegen-
woordigen een geschatte totale bijkomende 
reductie van 5,6 Mton CO2-eq in 2015 en van 
11,3 Mton CO2-eq in 2020. Het grootste deel 
van de bijkomende reducties bestaat uit CO2-
reducties (86% in 2015 en 95% in 2020).

hernieuwbare energieproductie (windmolens 
op het land en op zee, zonne-energie).

Indien de netto-import verdubbelt in 
2020 in vergelijking met het scenario “met 
maatregelen”, zal de totale CO2-uitstoot in 
2020 afnemen met ongeveer 2 Mton. Het 
model vermindert in dit geval de elektrici-
teitsproductie door STEG-centrales en uit 
hernieuwbare bronnen (windmolens op zee, 
zonne-energie).

Prognoses voor 5.1.8. 
broeikasgasemissies ‘met 
bijkomende maatregelen’

De Belgische federale en gewestelijke 
regeringen zijn bezig met het uitwerken van 
maatregelen om te voldoen aan de doelstel-
lingen voor hernieuwbare energie en de 
doelstellingen die niet onder het emissie-
handelssysteem vallen voor 2020, volgend 
uit het Europees klimaat/energiepakket. 
Het scenario ‘met bijkomende maatregelen’ 
neemt enkel bijkomende maatregelen op met 
betrekking tot hernieuwbare energieproduc-
tie en maatregelen die broeikasgasemissies 
verminderen in de sectoren die niet onder het 
emissiehandelsysteem vallen (Kader 5.1). De 
emissies afkomstig uit het verbruik van fos-
siele brandstoffen in sectoren die onder het 
emissiehandelsysteem vallen, zullen vanaf 
2013 worden geregeld door het geharmoni-
seerde emissiehandelsysteem van de EU. Het 
is echter belangrijk te benadrukken dat de 
impact van de bijkomende maatregelen, zo-
als hier geschat, het resultaat is van een eerste 
analyse die nog moet worden aangevuld door 
socio-economische haalbaarheidsanalyses. 
Verder bestaan er, net zoals voor het scenario 
‘met maatregelen’, nog onzekerheden voor 

Ingeval van een hogere economische 
groei dan deze die aangenomen werd voor 
het scenario “met maatregelen”, kan een 
gelijkaardige stijging van de broeikasgasuit-
stoot verwacht worden.

Vraag naar elektriciteit
De bottom-up analyse van de vraag naar 

elektriciteit in het scenario ‘met maatregelen’ 
toont een gemiddelde jaarlijkse stijging van 
de vraag naar elektriciteit in België van 1,1% 
voor de periode 2010-2015 en van 0,9% voor 
de periode 2015-2020. Als de gemiddelde 
jaarlijkse stijging van de vraag naar elek-
triciteit 0,7% zou bedragen voor de periode 
2010-2020, zouden de CO2-emissies afne-
men met 0,9 Mton CO2 in 2020. Het lagere 
elektriciteitsverbruik leidt in de MARKAL-
analyse tot een verminderde productie van 
elektriciteit door de STEG-centrales en uit 
hernieuwbare bronnen (windmolenpark op 
zee, zonne-energie).

Invoer van elektriciteit
Met de liberalisering van de elektrici-

teitsmarkt neemt de onzekerheid toe over 
het niveau van de invoer van elektriciteit. De 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt zal 
waarschijnlijk leiden tot een uitbreiding van 
de overdrachtcapaciteit en dus mogelijk tot 
meer grensoverschrijdende handel in elektri-
citeit. Als we veronderstellen dat er in België 
voldoende extra elektriciteitsproductiecapa-
citeit wordt geïnstalleerd en dat de import en 
export in 2020 in evenwicht zijn, zou de totale 
uitstoot van CO2 in 2020 toenemen met on-
geveer 2 Mton. De MARKAL-modelanalyse 
gaat ervan uit dat de import voornamelijk zal 
worden vervangen door STEG-centrales en 

Tabel 5.13  Totale broeikasgasprognoses voor België in het scenario ‘met 
bijkomende maatregelen’

Mton CO2-eq 2010 2015 2020

1 Energie 110 065 115 324 111 465

1A Brandstofverbranding 109 535 114 807 110 961

1A1 Energieproducerende industrieën 
(WKK inbegrepen)

27 629 35 494 35 687

1A2 Verwerkende industrieën en 
bouwsector (WKK niet inbegrepen)

25 134 26 298 25 521

1A3 Transport 25 710 24 671 24 142

1A4 Tertiar/ residentieel / landbouw 30 959 28 243 25 509

1A5 Overige 102 102 102

1B Fugitieve emissies van brandstoffen 530 517 504

2 Industriële processen 16 238 17 383 17 838

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere 
producten

219 219 219

4 Landbouw 9 241 9 518 9 364

5 Veranderingen in landgebruik en 
bosbouw

0 0 0

6 Afval 943 650 603

7 Overige 0 0 0

Totaal 136 706 143 094 139 489
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Kader 5.1  Overzicht van extra beleidslijnen en maatregelen

Sector Overheid(1) Korte beschrijving van beleid en maatregelen

Energie Federale regering Toename van de capaciteit van offshore windenergie van 1000 MW in 2020 in het scenario ‘met maatregelen’ tot 2000 MW in 2020

Vlaams Gewest Toename van het aandeel hernieuwbare energie (excl. offshore windenergie) in de totale binnenlandse elektriciteitsvraag tot 13% in 2020 (in vergelijking met 6,8% in het scenario ‘met maatregelen’)

Waals Gewest Tegen 2020: 2250 GWh elektriciteitsproductie door windmolens op het land, 440 GWh door waterkracht en 1175 GWh uit biomassa. Uiterst efficiënte WWK-centrales zouden 3100 GWh elektriciteit moeten produceren.

Industrie Waals Gewest Investering in katalytische N2O-reductietechnologie (SCR) voor de 2 salpeterzuurinstallaties die nog geen specifieke behandelingstechnologie hebben, wat tot een verdere reductie van de N2O-emissies met 0,5 Mton 
CO2-eq in 2015 en 2020 moet leiden in vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’.

Gebouwen Vlaams Gewest Geleidelijke verstrenging van de energieprestatievereisten voor nieuwe woningen, te beginnen vanaf een E-peil van 80 in 2010 en met de doelstelling om een E-peil van 55 te halen in 2020 (in vergelijking met E80 in  –
2020 in het scenario ‘met maatregelen’);
Verhogen van de REG-dienstverplichtingen die worden opgelegd aan de netbeheerders om een bijkomend energiebesparingspotentieel van 20% te halen in 2020 in vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’ in  –
bestaande gebouwen. Daartoe behoren o.m. extra subsidies voor energiebesparende investeringen, gratis energieaudits in woningen, bewustmakings- en informatieprogramma’s.

Deze maatregelen leiden tot een energiebesparing van 11.972 GWh en/of een reductie van 2,8 Mton CO2 -eq in 2020 in vergelijking met het niveau van het scenario ‘met maatregelen’ voor dat jaar.

Waals Gewest Tegen 2020 moeten alle nieuwe gebouwen passiefhuizen of energiezuinige woningen zijn; –
Een algemene energiebesparing van 20% realiseren op de bestaande gebouwen tegen 2020 door steeds strengere eisen op te leggen voor de energieprestatie van nieuwe woningen, door verscheidene financiële en  –
fiscale voordelen uit te breiden voor energiebesparende ingrepen aan bestaande gebouwen en voor nieuwe energiezuinige gebouwen die beter scoren dan de standaard gebouwen. Niet-technische hindernissen worden 
aangepakt door het publiek bewuster te maken, door opleidingssessies voor professionals uit de bouwsector, stimulansen voor eigenaars die hun eigendommen verhuren, verplichte energiecertificering voor elk con-
tract betreffende de woning, aanpassing van stedebouwkundige reglementen om energiebesparende ingrepen aan gebouwen (bv. aan de buitengevel) te vergemakkelijken;
De technische maatregelen zullen naar schatting een bijkomende brandstofbesparing van 8.726 GWh opleveren, en een reductie van 2 Mt CO – 2-emissies tegen 2020, in vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’. 
Verder zou er nog ongeveer 379 GWh aan elektriciteit kunnen worden bespaard.
Tegen 2020 moeten nieuwe gebouwen in de tertiaire sector voldoen aan ‘lage-energienormen’ voor verwarming en zou het gebruik van airconditioning moeten worden vermeden. Het energieverbruik van bestaande  –
gebouwen zou met 20% moeten worden verlaagd. Maatregelen bestaan uit informatie- en vormingsinspanningen, demonstratieprojecten, reglementen en stimulansen.

De verwachte besparingen belopen 1.238 GWh aan brandstof, wat een reductie van CO2-emissies oplevert van 0,3 Mt en van 1.038 GWh aan elektriciteit.

Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest

Het gewest is bezig met het definiëren van maatregelen om de doelstellingen van het ‘Convenant van Burgemeesters’ te halen, die de stad Brussel ertoe verplichten haar CO2-emissies terug te dringen met 20% tegen 
2020. De volgende maatregelen worden overwogen in de bouwsector om deze doelstelling te halen:

de periodieke inspectie van boilers en HVAC-systemen alsook de energieprestatievereisten versterken; –
grote bedrijven ertoe aanzetten om hun energieverbruik te laten onderwerpen aan audits en een energiebeheerprogramma te implementeren; –
financiële steun voortzetten voor de bouwwerken en renovaties die beter presteren dan de geldende standaarden; –
een nieuw geïntegreerd dienstenbureau oprichten om huishoudens te helpen hun renovaties uit te werken op basis van een auditrapport, om de beste technische oplossing te kiezen inzake energiebesparing en rende- –
ment op investering;
een beheerder aanstellen die een derde investeerder-systeem aangepast aan de residentiële sector, financiert en organiseert. –

Als deze doelstelling in de bouwsector tegen 2020 wordt bereikt, betekent dat een reductie van broeikasgassen van 585 kton CO2 eq in vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’  (het reductie-effect werd berekend 
na het voltooien van de prognose met bijkomende maatregelen, en is bijgevolg niet opgenomen in deze prognose).

Transport Vlaams Gewest Extra maatregelen die een invloed hebben op de vraag naar mobiliteit; –
Maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen en verbrandingsprocessen te stimuleren, die tot lagere gemiddelde CO – 2-emissies leiden;
Maatregelen die een zuinig rijgedrag aanmoedigen. –

Deze maatregelen zullen naar verwachting bijdragen aan een bijkomende emissiereductie van 400 kton CO2-eq in 2015 en van 800 kton CO2-eq in 2020 in vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’.

Waals Gewest De prestaties van voertuigen verbeteren (op het vlak van motoren, aerodynamica, bandendruk, maar ook rijgedrag); –
Het bevorderen van een modal shift naar openbaar vervoer en zachte personenvervoersmiddelen en naar spoorwegen en waterwegen voor goederen; –
Het integreren van energiebesparingsbewustzijn op alle vlakken van de samenleving om de mobiliteitsbehoeften te reduceren (telewerken en videoconferenties stimuleren, de afstand tussen commerciële en  –
activiteitsgebieden en woonplaatsen optimaliseren, ...).

Deze maatregelen zouden een totale brandstofbesparing van 4 648 GWh moeten opleveren tegen 2020 en een CO2-emissiereductie van 0,87 Mt in vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’.

Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest

De reductie van de mobiliteit op de weg van ongeveer 600 miljoen voertuigkilometers in vergelijking met 2000 door middel van modal shifts, door de mobiliteit van individuele voertuigen te verminderen (20% van de 
ritten die niet meer worden gereden, worden vervangen door trajecten te voet, met de fiets of met de metro; 40% wordt vervangen door tramritten; 40% door busritten).
In vergelijking met het scenario ‘met maatregelen’, zullen deze maatregelen naar verwachting de CO2-emissies reduceren met 101 kton CO2 in 2020. 



102 5. Prognoses en het totaaleffect van beleidslijnen en maatregelen, en supplementariteit m.b.t. de Kyoto-mechanismen

Volgens het Raamverdrag van de Ver-
enigde Naties over Klimaatverandering (par. 
41) kan het totale effect van beleidslijnen en 
maatregelen worden berekend als het ver-
schil tussen de scenario’s ‘met maatregelen’ 
en ‘zonder maatregelen’, of als een samen-
voeging van het individuele effect van elke 
belangrijke beleidslijn en maatregel. 

België heeft geen scenario ‘zonder beleid’ 
opgesteld aangezien er al vele jaren klimaat-
beleid gevoerd wordt in België en het dus 
moeilijk is om nog in te schatten hoe ener-
gieverbruik en broeikasgasuitstoot zonder dit 
beleid geëvolueerd zouden zijn.

Hoofdstuk 4 van deze mededeling geeft 
het reductie-effect van (een combinatie van) 
een aantal bestaande beleidslijnen en maatre-
gelen. Dit effect werd berekend met behulp 
van een bottom-up analyse. Hoewel deze 
analyse rekening hield met de mogelijke 
overlap tussen de verschillende maatregelen, 
is er nog altijd wat dubbeltelling of over-
lapping mogelijk (bv. de productie van her-
nieuwbare elektriciteit helpt bij het behalen 
van het emissieplafond dat werd vastgelegd 
voor de elektriciteitssector) en kon het (klein 
geacht) effect van sommige maatregelen niet 
worden geschat. Met de interpretatie van het 
totaal reductie-effect moet dus omzichtig 
omgesprongen worden. Het wordt geschat op 
12,6 Mton CO2-eq in 2010.

De voorgestelde extra maatregelen bie-
den een bijkomend reductiepotentieel van 
11,3 Mton in 2020, waardoor de totale CO2-
eq in het scenario ‘met extra maatregelen’ 
tot 139,5 Mton CO2-eq worden gereduceerd 
voor dat jaar.

Voor 2010 voorspellen de prognoses dat 
de emissies boven de Kyoto-doelstelling zul-
len liggen, terwijl de emissies van 2007 on-
der de doelstelling lagen. Daarbij moet echter 
worden vermeld dat 2007 een uitzonderlijk 
warm jaar was (zie de evolutie van verwar-
mingsgraaddagen in figuur 3.10) en dat de 
emissies in de bouwsector daardoor niet re-
presentatief zijn in dit jaar.

Prognoses aan de hand van het macro-
economisch model laten een lager emis-
sieniveau vermoeden in 2020 (139,0 Mton 
CO2-eq). Volgens beide modellen mag er een 
stijging van de emissies worden verwacht na 
2010.

Er zijn onzekerheden met betrekking tot 
exogene veriabelen zoals economische groei, 
klimatologische omstandigheden, import van 
elektriciteit en hun niveau heeft een invloed 
op de eruit voortvloeiende broeikasgasemis-
sies, met name in de sectoren die opgenomen 
zijn in het emissiehandelssysteem van de 
EU.

Figuur 5.2  Prognose van totale Belgische broeikasgasemissies in het scenario 
‘met maatregelen’ (MM) en ‘met bijkomende maatregelen’ (MBM) (Mton CO2-eq)
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Evaluatie van totaaleffecten  5.2. 
van beleidslijnen en maatregelen

Voor sommige maatregelen, waaronder 
enkele belangrijke zoals het emissiehandel-
systeem, kon er geen reductie-effect worden 
geschat na 2010, bv. omdat het exacte bereik 
van het beleid na 2012 nog niet duidelijk is 
of omdat de uitvoering ervan verandert (bv. 
plafond op EU-niveau voor emissiehandel-
systeem). Zo moeten ook de totale reducties, 
die 11,4 Mton CO2-eq in 2015 en 14,1 Mton 
CO2-eq in 2020 bedragen (zie ook hoofdstuk 
4 van deze mededeling) slechts als louter in-
dicatief worden beschouwd en in geen geval 
representatief voor het verwachte effect van 
alle beleidslijnen die momenteel worden toe-
gepast. Verder mag het samengevoegde re-
ductie-effect in 2010 niet worden vergeleken 
met dat van 2015 en 2020.

De extra maatregelen vertegenwoordi-
gen een geschatte totale bijkomende reductie 
van 5,6 Mton CO2-eq in 2015 en 11,3 Mton 
CO2 eq in 2020. Het grootste deel van de bij-
komende reducties bestaat uit CO2-reducties 
(86% in 2015 en 95% in 2020).
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Het emissiehandelsysteem van de EU is, 
behalve een zeer belangrijk beleidsinstrument 
voor de energie- en industriële sectoren, ook 
een belangrijke factor bij de bepaling van het 
aantal flexibiliteitsmechanismen die moeten 
worden gebruikt door de federale en gewes-
telijke regeringen. 

Het Nationaal Toewijzingsplan 2008–
2012 legt de hoeveelheid emissierechten vast 
die aan deze sectoren worden toegewezen. 
De rechten, AAU’s omgezet in EUA’s, wor-
den toegewezen aan de installaties die on-
der het emissiehandelsysteem vallen en zijn 
daardoor dus niet meer beschikbaar voor de 
regeringen om de emissies in sectoren buiten 
het emissiehandelsysteem op te nemen. 

De gemiddelde jaarlijkse toewijzing tij-
dens de Kyoto-periode aan de installaties 
die onder het emissiehandelsysteem vallen, 
bedraagt 58,5 Mton CO2-eq, ongeacht de 
uiteindelijke emissies van deze installaties 
gedurende die periode. Dat houdt in dat de 
jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid rechten 
voor België in de Kyoto-periode (134,8 Mton 
CO2-eq) wordt vertaald in een doelstelling 
voor de sectoren die niet onder het emissie-
handelsysteem van de EU vallen. Deze ‘niet-
ETS’-doelstelling komt overeen met 76,3 
Mton CO2-eq (134,8 Mton CO2-eq – 58,5 
Mton CO2-eq).

Supplementariteit met betrekking tot mechanismen 5.3. 
onder Artikel 6, 12 en 17 van het Kyoto-protocol

19  Het totale geschatte emissieniveau in 2010 be-
draagt 136,9 Mton waarvan 57,0 Mton geschatte 
emissies naar verwachting zullen worden opgeno-
men in het ETS van de EU (bereik 08-12). Het ver-
schil tussen beide is daarom dus het emissieniveau 
dat niet in het ETS is opgenomen.

Figuur 5.3  Overzicht van interne reducties en gebruik van CER’s en 
ERU’s voor het behalen van de Kyoto-doelstelling

Emissies referentiejaar
145,7 Mton

-7,5 % = -10,9 Mton
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134,8 Mton

Prognoses met maatregelen
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niet-ETS prognoses
79,9 Mton

Gebruik 
van CERs en ERUs
3,6 Mton

ETS-prognose 
(nieuwkomers niet inbegrepen)
57 Mton

Overige rechten 
voor opname 
van niet-ETS emissies
76,3 Mton

ETS-toewijzing
58,5 Mton

Het gemiddelde niet-ETS-emissieniveau 
in de Kyoto-periode wordt geschat op 79,9 
Mton CO2-eq19 of 3,6 Mton CO2-eq boven 
de jaarlijkse doelstelling voor deze sectoren. 
Dit verschil bepaalt het aantal flexibiliteits-
mechanismen dat België zal inzetten in de 
Kyoto-periode (zie figuur 5.3). 

Het vooropgestelde gebruik van flexibili-
teitsmechanismen op regeringsniveau wordt 
geschat op 4,4 Mton CO2-eq. Dat cijfer houdt 
rekening met onzekerheden in de prognoses 
en in de doeltreffende oplevering van aanbe-
stede projecten. 



gen ondervinden. Deze maatregelen houden 
niet rechtstreeks verband met de eigenlijke 
gevolgen van de klimaatverandering en een 
bespreking ervan zou ons niet tot een beter 
begrip brengen.

Het laatste deel van dit hoofdstuk handelt 
over de rol van de ontwikkelingssamenwer-
king van België in de verbetering van het 
aanpassingsvermogen van de ontwikkelings-
landen.

Het Witboek van de Europese 
Commissie: Aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een 
Europees actiekader [1]
Deze mededeling bouwt voort op het 

groenboek over de aanpassing aan de kli-
maatverandering, dat in 2007 door de Eu-
ropese Commissie werd aangenomen. Dit 
groenboek gaf de aanzet tot een grootschalige 
openbare en interinstitutionele raadpleging.

De specifieke doelstelling van het wit-
boek over de aanpassing (White Paper) is 
een overzicht te krijgen van alle beleidsin-
strumenten op Europees  vlak en een werk-
programma op korte en middellange termijn 
op te stellen:

door de basiskennis te verbeteren over de – 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering 
(effecten en aanpassingsvermogen) en 
over de kosten en de voordelen van de 
verschillende aanpassingsopties;
door te zorgen voor een snelle invoering – 
van de op korte termijn lonende (‘no-re-
gret’) en op alle vlakken gunstige (‘win-
win’) maatregelen en voor een doeltref-
fende aanpassing dankzij de integratie 
van de aanpassing in het Europees be-
leid;

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:

Julien Hoyaux

Service Public de Wallonie

Agence wallonne de l’Air et du Climat

Evaluatie van 6.  
de kwetsbaar-
heid, impact 
van de kl imaat-
verandering en 
aanpassings-
maatregelen

Inleiding6.1. 

Kwetsbaarheid is de mate waarin een sy-
steem niet in staat is om het hoofd te bieden 
aan de schadelijke gevolgen van klimaatver-
andering. De kwetsbaarheid hangt af van de 
klimaatschommelingen, de gevoeligheids-
graad en het aanpassingsvermogen van het 
systeem voor deze schommelingen. Bijge-
volg spelen bij de evaluatie talrijke factoren 
een rol en hebben allerlei onzekerheden, van 
verschillende oorsprong, een cumulerend ef-
fect. Ondanks de complexiteit van de evalua-
tie van de impact van de klimaatverandering, 
komt er geleidelijk aan zeer nuttige informa-
tie aan het licht over bepaalde aspecten van de 
klimaatverandering op gewestelijk vlak, over 
de belangrijkste redenen tot bezorgdheid en 
over mogelijke aanpassingsmaatregelen.

In dit hoofdstuk wordt de beschikbare 
informatie over de impact op de klimaatver-
andering weergegeven voor alle geïdentifi-
ceerde domeinen: biodiversiteit, landbouw, 
beschikbaarheid van water, overstromings-
risico’s, volksgezondheid, enz. Er wordt een 
beschrijving gegeven van de bestaande aan-
passingsmaatregelen en van de gekende ge-
plande of potentieel bruikbare maatregelen. 

De economische gevolgen, waarvoor 
minder gegevens beschikbaar zijn, worden 
hier niet besproken. Ook de gevolgen van de 
beleidslijnen met betrekking tot de klimaat-
verandering worden hier niet geanalyseerd. 
Imperkingsmaatregelen kunnen complexe 
economische effecten hebben, bv. op het 
vlak van de kosten: sommige sectoren kun-
nen nadelige effecten of positieve bijwerkin-
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lijk Meteorologisch Instituut van België) [4] 
blijkt uit het geheel van geanalyseerde gege-
vens dat het Belgische klimaat geëvolueerd is 
in de loop van de 20e eeuw. Meer in het bij-
zonder deden er zich twee zeer opmerkelijke 
en vrij grote stijgingen voor in zowel de sei-
zoenstemperaturen als de jaartemperaturen 
(in de orde van 1 °C), de eerste in de eerste 
helft van de 20e eeuw en de tweede tijdens de 
jaren 1980. De frequentie van de hittegolven 
vertoont een significante stijging in het mid-
den van de jaren 1990. De variabiliteit van 
deze parameters is nochtans groot tijdens de 
hele 20e eeuw en de kenmerken van de hit-
tegolven van de recentste jaren zijn relatief 
gelijkaardig aan deze waargenomen tijdens 
de jaren 1940, die het gevolg waren van de 
hogere zomertemperaturen tijdens het eerste 
deel van de 20e eeuw. 

Daartegenover is de frequentie van de 
koudegolven in het begin van de jaren 1970 
op significante manier afgenomen. De alge-
mene stijging van de minimumtemperaturen 
tijdens de 20e eeuw verklaart ook de verlen-
ging van de maximale jaarlijkse periode zon-
der vorstdagen. Inderdaad, de laatste vorst-
dag aan het einde van de winterperiode heeft 
de tendens zich steeds vroeger voor te doen, 
terwijl de eerste vorstdag bij de aanvang van 
de winterperiode de trend vertoont zich later 
te manifesteren. 

Ditzelfde rapport stelt in het Brusselse 
Gewest tussen het begin van de waarnemin-
gen in 1833 en het einde van de 20e eeuw, een 
stijging vast van de totale jaarlijkse hoeveel-
heid neerslag met ongeveer 7% (zeer signifi-
cant) en een stijging met ongeveer 15% van 
de totale hoeveelheid neerslag in de winter 
(zeer significant) en de lente (significant). 

de 50 en de 300 km. Bijgevolg is het niet een-
voudig om klimaatprognoses voor ons land te 
maken. Toch zijn er verschillende simulaties 
over klimaatverandering gepubliceerd die 
voor België waardevolle informatie verstrek-
ken.

Veranderingen in het gemiddelde 
klimaat
Ondanks de wat beperkte oppervlakte 

van België om onweerlegbare prognoses te 
maken in verband met het lokale klimaat, is 
de opwarmingstendens van België wel dege-
lijk vastgesteld. In België waren de voorbije 
twee decennia gekenmerkt door zeer hoge 
jaarlijkse temperatuurgemiddelden. 

De prognoses voor België, die de algeme-
ne tendens aangeven, voorspellen een verho-
ging van de wintertemperatuur van 1,7°C tot 
4,9°C en tegen het einde van de 21e eeuw en 
een verhoging tussen 2,4°C en 6,6°C van de 
zomertemperatuur (Marbaix en Van Ypersele, 
2004) [2]. Er zijn nog andere bewijselemen-
ten die aantonen dat de klimaatverandering 
in België al aan de gang is: er is namelijk een 
vroegtijdige migratie van bepaalde vogels 
waargenomen en er werden verschillende 
soorten libellen uit het zuiden in onze gewes-
ten geïdentificeerd, wat wel degelijk het ge-
volg is van een klimaatverandering (MIRA, 
2005) [3]. De laatste jaren werden in België 
alle temperatuurrecords gebroken en hebben 
hittegolven veel levens bedreigd. Vooral de 
hitte in de zomer van 2003 had een enorme 
impact op sociaal, economisch en milieu-
vlak. 

Volgens een recent rapport (Oog voor 
het klimaat, gepubliceerd door het Konink-

andering inhouden, om een officieel stand-
punt van het Waalse Gewest te coördineren 
in het kader van de nationale werkgroep en 
om denkpistes te vinden rond prioritaire doe-
len en andere, uit te werken of in te voeren 
aanpassingsstrategieën op gewestelijk niveau 
(Waals Adaptatieplan).

In Vlaanderen werden de eerste stappen 
gezet nog voor de Belgische groep werd op-
gericht. In een poging om vanuit Vlaanderen 
een zo volledig mogelijk antwoord te geven 
op de vragen in het Europese groenboek over 
adaptatie aan klimaatveranderingen, werden 
de verschillende departementen samenge-
roepen. Deze stuurgroep werkt binnen de 
Vlaamse klimaatconferentie. Ondertussen 
kwam deze stuurgroep al enkele keren samen. 
De groep heeft tot doel gegevens afkomstig 
uit de verschillende studies uit te wisselen en 
dubbel werk zoveel mogelijk te vermijden. 
Deze groep zal ook moeten werken aan het 
Vlaams Adaptatieplan (kaderend in het Bel-
gisch Adaptatieplan). 

Eén aspect van de invoering van aanpas-
singsstrategieën is de goedkeuring van een 
nationaal adaptatieplan. Het Witboek van de 
Europese Commissie moedigt de lidstaten in-
derdaad aan om hun nationale strategieën te 
perfectioneren met de bedoeling deze vanaf 
2012 verplicht te maken. Deze strategie zal 
voortvloeien uit de samenwerking van deze 
verschillende groepen.

Prognoses betreffende de 6.2.2. 
klimaatverandering

België heeft slechts een kleine opper-
vlakte op klimaatzone-schaal en de meeste 
klimaatmodellen hebben een resolutie tussen 

door een procedure in te voeren om een – 
betere coördinatie van de aanpassings-
maatregelen mogelijk te maken en de 
volgende fasen te evalueren, onder meer 
door een debat te openen over de toekom-
stige financiering ervan.

Evaluatie 6.2. 
van de impact en 
aanpassingsmaatregelen

Institutionele organisatie6.2.1. 
Er werden verschillende expertgroepen 

gevormd om de aanpassing in België te re-
aliseren. Op nationaal niveau werkt een 
werkgroep (onderdeel van het CCIM) op de 
buitenlandse aanpassing (invoering van de 
aanpassing op Belgisch niveau en opvolging 
van de Europese beslissingen) en op de inter-
nationale onderhandelingen (hoofdzakelijk 
in het kader van het UNFCCC).

Op gewestelijk niveau werd er een inter-
administratieve contactgroep in het Waalse 
Gewest opgestart, waarin vertegenwoordi-
gers bijeen gebracht worden van verschillen-
de sectoren die mogelijk beïnvloed worden 
door de effecten van de klimaatverandering 
(water, lucht, landbouw, natuur en bossen, 
gezondheid, ruimtelijke ordening...). Deze 
contactgroep heeft tot doel om alle informa-
tie te verzamelen over de huidige acties van 
de verschillende directies die in de praktijk 
aanpassingsmaatregelen aan de klimaatver-
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effect. Elders in het land bestaan er in enkele 
stations sinds de jaren 1960 windmetingen 
die waarschijnlijk, klimatologisch gezien, 
betrouwbaarder zijn voor de studie van de 
evolutie van de kenmerken. De analyse van 
die gegevens vertoont een vrij sterke daling 
in de windsnelheid in de jaren 1980, en ver-
volgens een lichte toename van deze tendens. 
Dit opmerkelijke gedrag is ook zichtbaar 
naargelang van het seizoen, behalve tijdens 
de winter wanneer de wind, hoewel heel ver-
anderlijk van het ene jaar op het andere, over 
de gehele periode toch ‘stabieler’ is. 

Wat de stormen betreft hebben de analy-
ses die tot nu toe werden uitgevoerd op de 
hogere windsnelheden in Ukkel sinds 1940 
en elders in ons land sinds 1985, nog geen 
specifieke tendens aangetoond, noch wat be-
treft de intensiteit van de jaarlijkse sterkste 
winden, noch voor de frequentie van felle 
winden.

Uit de analyse van de seizoensgebonden 
en jaarlijkse uren zonneschijn, gemeten in 
Ukkel, kunnen we eveneens geen globale 
tendens afleiden voor deze parameters sinds 
het begin van de metingen in 1887, maar we 
ontdekken wel enorme verschillen per peri-
ode van enkele jaren.

Figuur 6.1 toont de gemiddelde tempera-
tuur- en neerslagveranderingen voor de peri-
ode 2071-2100 in vergelijking met de periode 
1961-1990, voor een grondgebied dat onge-
veer overeenkomt met dat van België (afhan-

eeuw een gematigde toename van de neerslag 
(van 5 tot 20%) terwijl de zomerse neerslag 
zou afnemen, hoewel de kwantitatieve re-
sultaten uiteenlopen (van een status quo tot 
een afname met 50%). In het noorden en het 
centrum van Europa werd reeds een toename 
waargenomen van het aantal zeer natte da-
gen. In België zou het aantal erg natte perio-
den ook stijgen (ADAPT, 2008) [6].

Bijgevolg zal de hydrologie van de 
stroomgebieden enorm veranderen ten ge-
volge van de veranderingen van temperatuur, 
neerslag en evapotranspiratie die zelf het ge-
volg zijn van de klimaatverandering. Daaruit 
volgt dat in een groot deel van Europa, net 
zoals in de kustzones, het overstromingsri-
sico zal verhogen. De klimaatverandering zal 
meer bepaald leiden tot winterse overstro-
mingen in een groot deel van Europa (EEA, 
2005) [7].

In België zijn de veranderingen in het 
gemiddelde debiet van de rivieren stijgend 
of dalend, naargelang van de diverse scena-
rio’s van klimaatverandering. Het resultaat 
is afhankelijk van het evenwicht tussen de 
toename van de neerslag en een hogere eva-
potranspiratie, wat grotendeels afhankelijk is 
van de stroomgebieden.

Ten slotte geeft het rapport ‘Oog voor 
het klimaat’ aan dat, wat de wind betreft, er 
in de tweede helft van de 20e eeuw een zeer 
significante daling wordt waargenomen van 
de jaarlijkse en seizoensgebonden gemid-
delde windsnelheden in Ukkel. Door de ja-
renlange ontwikkeling van de vegetatie in de 
buurt van het meetpunt, kunnen we echter 
niet met zekerheid zeggen dat deze tendens 
alleen het gevolg is van een klimatologisch 

Nog andere onderzoeksresultaten (Pro-
ject CCI-HYDR - Climate change impact on 
hydrological extremes along rivers and urban 
drainage systems in Belgium) [5] suggereren 
dat de recente stijging van het aantal stevige 
stortbuien die de oorzaak zijn van overstro-
mingen van het rioleringssysteem, wordt 
veroorzaakt door hydrometeorologische om-
standigheden die minder of even extreem zijn 
als wat in de jaren 1960 werd waargenomen. 
Uiteraard is het bodemgebruik ondertussen 
sterk veranderd (bijvoorbeeld de stedelijke 
gebieden zijn verder uitgebreid en de rio-
leringssystemen zijn op grote schaal uitge-
bouwd).  Bijgevolg zijn de hydrologische 
gevolgen vandaag heel anders dan in de jaren 
1960. 

In het algemeen werden sinds de jaren 
1980 stijgende tendensen van de evapotran-
spiratie waargenomen voor alle seizoenen 
met, tijdens het laatste decennium, de meest 
uitgesproken veranderingen tijdens het win-
terseizoen (net zoals voor de neerslag). 
Deze veranderingen komen overeen met de 
tendensen van de huidige temperaturen die 
warmere winters aangeven dan wat vroeger 
werd waargenomen. Verschillende studies 
hebben ook aangewezen dat de winters in 
de toekomst zachter zouden zijn, wat zou 
impliceren dat de evapotranspiratie zou stij-
gen. Deze stijging zou deels de stijging van 
de neerslag tijdens de winter verklaren, gelet 
op de grotere hoeveelheden waterdamp die in 
de atmosfeer aanwezig zijn. In tegenstelling 
tot de neerslag waren er geen duidelijke aan-
wijzingen van cyclisch gedrag van de evapo-
transpiratie.

In België tonen de prognoses inzake de 
evolutie van de winterneerslag tijdens de 21e 

Bovendien nemen we in het overgrote 
deel van de weerstations van ons land tijdens 
de laatste vijftig jaar een stijgende tendens 
waar, die significant tot zeer significant is, 
voor de jaarlijkse extreme neerslaghoeveel-
heden, gecumuleerd over verschillende da-
gen. Deze extreme neerslaghoeveelheden 
komen meestal voor tijdens de winter. De 
jaarlijkse maxima op 24 uur (of zelfs voor 
kortere tijdsduren) zijn echter stabiel, be-
halve aan de kust waar, volgens een recente 
studie, in de jaarlijkse dagelijkse maxima 
al een significante stijging aanwezig is. Uit 
de analyse van de jaarlijkse maxima - sinds 
1898 - van de neerslaghoeveelheden in een 
periode van 1 uur tot enkele uren, blijkt dat 
er in Ukkel geen opmerkelijke evolutie voor 
deze parameters merkbaar is. Bovendien ver-
toont de jaarlijkse frequentie van het aantal 
dagen waarop de neerslaghoeveelheid meer 
dan 20 mm bedroeg, tot op heden ook geen 
significante evolutie in Ukkel, op enkele re-
cordwaarden tijdens de recentste jaren na. 

Ten slotte kunnen we uit het geheel van 
de geanalyseerde neerslaggegevens besluiten 
dat noch de intensiteit, noch de frequentie 
van hevige onweders in de regio Brussel een 
duidelijke stijging vertoont sinds het begin 
van de 20e eeuw. Vanuit de analyse van de 
jaarlijkse maxima van dagelijkse neerslag 
opgemeten in het Belgisch klimatologisch 
netwerk, komen we tot een gelijkaardige 
conclusie voor het hele land voor de laatste 
50 jaar, behalve voor de kuststreek. Wat de 
droogten betreft, duidt een eerste studie aan 
dat de duur van de langste periodes zonder 
opvallende neerslag geen significante evolu-
tie vertoont sinds het begin van de 20e eeuw. 

20 De hier getoonde resultaten zijn gebaseerd op de 
bijlage van het eindrapport (http://prudence.dmi.
dk) en de gemiddelde klimaatveranderingen op 
wereldschaal uit het 3e evaluatierapport van het 
IPCC.
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Bron: Université catholique de Louvain (http://www.climate.be/impacts), gebaseerd op PRUDENCE [8].

kelijk van de modelresolutie). De cirkels en 
pijlen in kleur tonen de resultaten van alge-
mene circulatiemodellen, met een resolutie 
van enkele honderden kilometers. De grijze 
cirkels en pijlen zijn gebaseerd op het gemid-
delde van verscheidene regionale klimaatsi-
mulaties met een hoge resolutie (ongeveer 25 
tot 50 km) uit het EU-project Prudence20[5]. 
De foutbalkjes wijzen op de onzekerheid op 
regionale schaal (de onzekerheid op wereld-
schaal wordt niet weergegeven). Al die resul-
taten tonen duidelijk dat de onzekerheid voor 
ons land groot is: de resultaten tussen de mo-
dellen liggen ver uiteen.

Maar toch is het mogelijk om enkele ten-
densen vast te stellen:

De temperaturen stijgen in beide scena-– 
rio’s significant tegen 2050, zowel in de 
zomer als in de winter [2].
Tussen het einde van de 20– e en het einde 
van de 21e eeuw varieert de stijging van 
de gemiddelde temperatuur tussen 1 en 
5°C in de winter en tussen 1,5 en 7°C in 
de zomer, waarbij de grotere veranderin-
gen enkel gelden voor scenario A2, dat 
uitgaat van hogere emissies.
De prognoses voor de neerslagverande-– 
ring tot het einde van de 21e eeuw tonen 
een stijging met 3 tot 30% voor de win-
ter (met slechts weinig resultaten onder 
10%) en een verandering in de zomer 
tussen een status-quo en een daling met 
50%.

21 De B1-familie van scenario’s omvat duurzaamheid-
sopties die leiden tot vrij lage emissies en op zich 
kunnen leiden tot een stabilisatie van de CO2- 
concentratie bij 550 ppm.

Figuur 6.1  Gemiddelde klimaatverandering voor een grondgebied dat ongeveer overeenstemt met dat van België voor de periode 
1961-1990 tot 2071-2100
De resultaten worden getoond voor twee uitstootscenario’s (SRES A2, cirkels en B2, kruisjes), op basis van 5 algemene circulatie-
modellen (gegevens verspreid door het IPCC, gekleurde symbolen), en voor een geheel van regionale klimaatmodellen (gebaseerd 
op resultaten uit het PRUDENCE- project, 5e EU-kaderprogramma voor onderzoek; de foutbalkjes hebben alleen betrekking op de 
onzekerheid in een regionale klimaatverandering, met naar schatting 90% kans dat de klimaatverandering in die grootte zal zijn).
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met een hoge resolutiegraad, d.i. met een ho-
gere betrouwbaarheid. Nochtans komen de 
laatste modellen over het algemeen niet meer 
uit bij een verhoging van de wind. Integen-
deel, er blijkt dat er eerder een afname zal 
optreden. Dit zegt echter niets over de kracht 
van de storm.

De zeespiegel
De veranderingen in de zeespiegel zullen 

niet dezelfde zijn in alle streken van de we-
reld, maar er is weinig bekend over toekom-
stige regionale schommelingen. Regionale 
veranderingen ontstaan uit schommelingen 
in de thermische uitzetting van het zeewater 
en in de stromingen in de oceanen en land-
verschuivingen (meer bepaald postglaciale 
terugslag). In België wijzen waarnemingen 
voor de periode 1937-2003 in Oostende op 
een stijging van de zeespiegel die geraamd 
wordt op 16 cm/eeuw, zonder tekenen van 
recente versnelling (MIRA 2004) [12].

De recente studie CLIMAR (van BEL-
SPO) [13] geeft echter een heel ander signaal: 
van 1927 tot 2006 werd in Oostende een stij-
ging van de zeespiegel met 1,69 mm per jaar 
waargenomen, wat een hogere waarde is dan 
tot nu toe werd gerapporteerd. Nog andere 
regressiemodellen wijzen op een mogelijke 
versnelling van de stijging van de zeespiegel 
tijdens de laatste decennia. Sinds 1992 werd 
een stijging van 4,41 mm per jaar vastgesteld 
(tegenover 1,4 mm per jaar tijdens de jaren 
daarvoor).

Er werden een analyse gemaakt van de 
hoogtemetingen van significante golven van 
1978 tot 2007 en van de windsnelheid van 
1980 tot 2007, tegelijk met de windvelden 

Wat de extremen betreft, is de frequen-
tie van in België genoteerde overstromingen 
de voorbije decennia al gestegen. In de jaren 
1995, 1998, 2002, 2003 en 2005 hebben zich 
grote overstromingen voorgedaan. Een deel 
van deze overstromingen is uiteraard te wij-
ten aan onze ruimtelijke ordening, maar de 
schommelingen in winterse neerslag en de 
hogere frequentie van zware regenbuien doen 
het overstromingsrisico nog toenemen. Het 
blijft weliswaar moeilijk om mogelijke ver-
anderingen in de frequentie van de overstro-
mingen te voorspellen, maar tal van analyses 
geven toch al een beeld van de meest waar-
schijnlijke evolutie (FLOODsite, 2006) [11]. 
Een studie van de Maas, stroomopwaarts van 
Borgharen in België en Frankrijk, verwacht 
een lichte afname van het gemiddelde debiet, 
maar een duidelijke toename van de lozingen 
en van de schommelingen (5-10%)[6].

De CCI-Hydr-studie stelt dat er in de 
winter ongeveer eenzelfde tot licht gestegen 
hoeveelheid neerslag zal zijn maar met een 
grotere intensiteit van de buien. In de zomer 
zal er duidelijk een afname van de neerslag 
zijn. De totale jaarlijkse hoeveelheid neer-
slag zal daardoor vermoedelijk verminde-
ren. Sommige algemene circulatiemodellen 
(op wereldschaal) wijzen op een toename in 
intensiteit en/of frequentie van de hevigste 
stormwinden in Europa, maar er is nog geen 
eensgezindheid over de verklaring en de al-
gemeenheid van dit resultaat. 

In het kader van het EU-project PRUDEN-
CE werd onlangs een toename vastgesteld 
van extreme winden en Noordzeestormen, 
met een toegenomen risico op stormvloeden. 
Dat is des te interessanter omdat dat gegeven 
verkregen werd met verscheidene modellen 

Overige veranderingen
De typische koude winters die we kenden 

in de 20e eeuw zullen geleidelijk aan ver-
dwijnen. In de loop van de voorbije decennia 
werden reeds kleinere variaties vastgesteld in 
de dagtemperatuur (de minimumtemperatuur 
‘s nachts stijgt sneller dan de maximale dag-
temperatuur) en het is heel waarschijnlijk dat 
één van de oorzaken daarvan te zoeken is in 
de toename van het wolkendek, dat volgens 
sommige modellen in de winter nog zou kun-
nen toenemen.

Nauw verbonden met de stijging van de 
temperaturen in het begin en op het einde 
van de 20e eeuw, is, volgens het rapport ‘Oog 
voor het klimaat’, het feit dat de neerslag on-
der de vorm van sneeuw opmerkelijk minder 
frequent is geworden in Ukkel. De sneeuw-
dikte is heel veranderlijk van jaar tot jaar en 
we kunnen geen significante evolutie ontdek-
ken in het Brusselse Gewest, zelfs al is er de 
laatste jaren meestal weinig sneeuw geval-
len. Op het Ardens plateau, in de regio van 
Saint-Hubert, is er echter sinds de winterse 
opwarming van het einde van de jaren 1980 
een zeer opmerkelijke daling te zien in de 
jaarlijkse maximale sneeuwdikte.

Extreme verschijnselen
De kans op ernstige hittegolven zal naar 

verwachting sterk toenemen. De oorzaak 
daarvan moet gezocht worden in zowel ho-
gere gemiddelde temperaturen als in grotere 
temperatuurschommelingen [10]. Prognoses 
voor het einde van de 21e eeuw (A2-scena-
rio) tonen dat ongeveer één zomer op twee 
ten minste zo warm zou kunnen zijn als de 
zomer van 2003.

We wijzen er ook op dat geen enkel 
SRES-scenario expliciet een klimaatbeleid 
omvat: uitstootreducties kunnen leiden tot een 
geringere klimaatverandering dan in het hier 
getoonde B2-scenario21. De klimaatverande-
ring zou bijgevolg beperkt kunnen blijven in 
België, maar dan alleen volgens een heel op-
timistisch scenario van de wereldontwikke-
ling en/of met efficiënte strategieën voor het 
tegengaan van de klimaatverandering. Figuur 
6.1 toont namelijk dat bij een matig optimis-
tisch sociaal-economisch scenario (B2) en 
zonder specifiek klimaatbeleid, de kans heel 
groot is dat de zomertemperatuur meer dan 
2°C boven de temperatuur van vóór de indu-
strialisering zal liggen.

De klimaatverandering zal de vermelde 
maximale waarden bereiken indien de emis-
sies wereldwijd snel toenemen (zoals in som-
mige SRES-scenario’s van de A1-familie) 
en/of het klimaat zich in werkelijkheid ge-
draagt zoals voorspeld in de modellen die 
ingrijpende veranderingen vertonen. Volgens 
sommige simulaties zou België aan het einde 
van deze eeuw zomertemperaturen kennen 
die vergelijkbaar zijn met die in Spanje aan 
het eind van de 20e eeuw, en minstens één 
model toonde maximale zomertemperaturen 
tot 50°C [9].

Op dit ogenblik is het niet mogelijk om 
waarschijnlijkheidsberekeningen te koppe-
len aan sociaal-economische scenario’s (die 
in het derde rapport van het IPCC allemaal 
als gelijk werden beschouwd), en al evenmin 
te raden hoe efficiënt de strategieën voor het 
tegengaan van de klimaatverandering zullen 
zijn. Voor een impactevaluatie moeten we de 
volledige waaier van besproken klimaatver-
andering in aanmerking nemen.
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venen…) slaan immers enorme hoeveelhe-
den koolstof op - maar ook tot de strijd tegen 
de gevolgen ervan (overstromingen, droog-
ten, uitloging van de bodem, natuurlijke wa-
terzuivering...). De bescherming en het her-
stel van de biodiversiteit en de ecosystemen 
is dus een efficiënt en nuttig middel om de 
strijd aan te gaan en zich aan de klimaatver-
andering aan te passen.

Een toenemend aantal rapporten, herzie-
ningen en beleidsdocumenten benadrukken 
het onderlinge verband tussen biodiversiteit 
en klimaatverandering en geven een toene-
mend bewustzijn aan van de belangrijke rol 
van ecosystemen in het klimaatsysteem als-
ook van de waarde van het beschermen van 
biodiversiteit als weg naar het temperen van 
klimaatverandering. Benaderingen gebaseerd 
op ecosystemen vertegenwoordigen maatre-
gelen met mogelijk een drievoudig voordeel: 
ze dragen bij tot het behoud en herstel van 
natuurlijke ecosystemen, ze verminderen kli-
maatverandering door CO2-opslagcapaciteit 
te behouden of te versterken of door emissies 
veroorzaakt door achteruitgang en verlies van 
het ecosysteem te verminderen, en ze bieden 
een kostenefficiënte bescherming tegen een 
aantal bedreigingen die het gevolg zijn van 

De ecosytemen en biodiversiteit6.2.3. 
De veranderingen in de ecosystemen zijn 

nu al merkbaar, met soorten die zich probe-
ren aan te passen en/of naar het noorden of 
naar hoger gelegen gebieden migreren. Het 
is echter een ingewikkeld probleem: de in-
teracties tussen de soorten veroorzaken een 
complexe ontwrichting van de ecosystemen. 
De achteruitgang van de biodiversiteit in Bel-
gië is vooral het resultaat van de vervuiling 
van de lucht, het water en de bodem, de ver-
snippering en de vernietiging van de habitats, 
de evolutie van de intensieve land- en bos-
bouwtechnieken, de invasie van exotische 
soorten, enz. Het klimaat wordt een steeds 
belangrijkere factor en kan in de toekomst 
de belangrijkste bron van verstoring worden. 
Volgens het IPCC is de mondiale impact op 
de biodiversiteit een belangrijke reden tot on-
gerustheid, zelfs voor relatief kleine tempera-
tuurstijgingen (met 1-2°C).

Door de klimaatopwarming konden be-
paalde exotische soorten, die per ongeluk 
werden geïmporteerd, zich in onze streken 
vestigen.

Eén van de dreigingen veroorzaakt door 
de klimaatverandering is de verschuiving 
in de fenologie24 van bepaalde soorten, wat 
soms de bestaande interacties tussen de soor-
ten omgooit. Zo kan de desynchronisatie 
tussen de bloeitijd van een plant en het te-
voorschijn komen van zijn bestuiver zowel 
de overleving van de plant als van de betref-
fende bestuiver in gevaar brengen.

Het is erg belangrijk te weten dat de bio-
diversiteit en gezonde ecosystemen bijdragen 
tot de strijd tegen de klimaatverandering - de 
ecosystemen (bossen, waterrijke gebieden, 

Hoewel de meeste klimaatmodellen een 
vertraging van de circulatie in de Noord-
Atlantische Oceaan23 voorspellen (deel van 
de planetaire thermohaliene circulatie), toont 
geen enkele van de huidige prognoses een 
stopzetting in de 21e eeuw. Met de huidige 
kennis is het moeilijk voor de volgende eeu-
wen te berekenen hoe waarschijnlijk dat is, 
maar het is zeker een mogelijkheid, vooral 
bij een belangrijke en snelle stijging van 
de concentratie aan broeikasgassen. Indien 
de circulatie verandert, en vooral indien de 
Golfstroom stopt (meer specifiek de Noord-
Atlantische drift), wijzen de prognoses erop 
dat de stijging van de gemiddelde tempera-
tuur in Europa geringer zou zijn maar niet 
zou leiden tot een afkoeling (voor het jaar-
lijkse gemiddelde: de seizoensveranderingen 
kunnen complexer worden, met een verdere 
ontwrichting van het klimaat). Bovendien 
zou de stopzetting van de thermohaliene cir-
culatie leiden tot een snelle stijging van het 
regionale zeeniveau langs de Europese kusten 
[14]: ongeveer 30 cm in enkele jaren tijd (en 
bijna een meter na verscheidene eeuwen).

Zoals hiervoor gemeld, toonde de analyse 
van de historische reeksen neerslag en evapo-
transpiratie voor België recente, significante 
tendensen. Vooral voor de winter werden 
uitgesproken veranderingen vastgesteld tij-
dens het laatste decennium: een aanzienlijke 
toename van de neerslag en de potentiële 
evapotranspiratie. De prognoses voor de toe-
komst (2071-2100) lijken te wijzen op een 
verderzetting van dezelfde tendensen, waar-
bij de winters in het algemeen regenachtiger 
worden en de zomers droger. De mogelijke 
evapotranspiratie zou in alle seizoenen toe-
nemen [5].

van het meteorologisch instituut van Noor-
wegen. Uit deze tijdreeksen kon geen dui-
delijke tendens worden afgeleid. Er lijkt een 
lichte daling waarneembaar van de signifi-
cante hoogte van de golven in de Westhinder, 
maar de tijdreeksen zijn te kort om hierop 
een definitief antwoord te geven. Ook aan de 
Belgische kust vertoont de windsnelheid een 
lichte afname, vooral sinds 1990-1995. Dit 
stemt overeen met de recente onderzoeken 
die een afname van de frequentie van de stor-
men in de zuidelijke baai van de Noordzee 
voorspellen. 

Na de 21e eeuw
Een deel van de CO2-uitstoot blijft eeu-

wenlang in de atmosfeer. Indien deze con-
centraties stabiel blijven, na een gevoelige 
vermindering van de uitstoot, zal de tempera-
tuur verder blijven klimmen. In een gematigd 
scenario (wat echter steeds meer in vraag 
wordt gesteld) zouden we mogen uitgaan van 
een stabilisatie bij 550 ppm CO2

22 (afhanke-
lijk van de gevoeligheid van het model, kan 
dat overeenstemmen met de EU-doelstelling 
om de gemiddelde temperatuurstijging tegen 
2100 te beperken tot 2°C boven die van het 
pre-industriële niveau). De optelsom van de 
resultaten voorgesteld door het IPCC zou 
leiden tot een stijging van het mondiale zee-
niveau in het jaar 3000 tussen 4 en 8 m (0,5-
1,5 m ten gevolge van de thermische uitzet-
ting van het zeewater, 3 m door het smelten 
van de ijskap van Groenland, 0-3 m door het 
smelten van de ijskap van Antarctica, 0,5 m 
door het smelten van de gletsjers). 

22 De pre-industriële concentraties van CO2 bedroe-
gen ongeveer 280 ppm, de concentraties bij het be-
gin van de 21e eeuw bedragen ongeveer 375 ppm.

23 In 2001 gaf een rapport in het tijdschrift Nature aan 
dat de koudwaterstroom vanuit de noordelijke zee-
en van Noorwegen en Groenland naar de Noord-
Atlantische Oceaan sinds 1950 met bijna 20% was 
afgenomen [15].

24 Fenologie = de opeenvolging van jaarlijks terugke-
rende seizoensverschijnselen in de levende natuur 
zoals de bloei, de nestbouw, de migratie…
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ten bedreigd zouden kunnen worden, maar 
hun woongebieden lijken te verleggen via 
kanalen die stroomgebieden met elkaar ver-
binden.

Bioklimatologische classificatie van de 
soorten 
Verschillende initiatieven trachten een 

(gedeeltelijke) classificatie te maken van de 
soorten die in België worden aangetroffen 
met betrekking tot hun klimaatvereisten [16]. 
Dit werk is gebaseerd op de huidige geogra-
fische verspreiding van de soorten in Europa, 
die gebruikt wordt als een indicatie van de 
voorwaarden voor hun overleving en groei. 
De soorten worden in 3 categorieën onder-
verdeeld: die van de koude streken, de gema-
tigde streken en de warme streken. 

Zo komen we tot een eerste raming van 
het deel van de soorten die zijn aangepast aan 
de vrij koude omstandigheden die in België 
zouden kunnen verdwijnen in de toekomst. 
Zij werden voornamelijk gelokaliseerd in 
twee gebieden: de Hoge Ardennen en de 
Zuidelijke Kempen. Voor bepaalde soort-
groepen werden er uiteenlopende resultaten 
vastgesteld. Men vindt er een groot deel van 
de noordelijke soorten van de bladmossen en 
zoetwatervissen.

In de categorie van het noordelijke kli-
maat worden daarentegen heel weinig bloei-
ende planten waargenomen, wat betekent dat 
die planten weinig bedreigd worden door de 
klimaatverandering. Dat wijst erop dat vele 
habitats op het land behouden zouden kun-
nen blijven, dankzij de aanwezigheid van 
deze planten die de overleving van verwante 
soorten ten goede zou komen.

klimaatverandering. Bescherming en herstel 
van biodiversiteit zijn maatregelen met een 
lage kost om emissies te verlagen.

Migratie van soorten
In ons land wordt vastgesteld dat talrijke 

soorten steeds verder van de warme regio’s 
naar het noorden opschuiven. Die verschui-
ving wordt duidelijk waargenomen voor 
een aantal diersoorten (weekdieren, libellen, 
vlinders, enz.) en voor sommige plantensoor-
ten (bv. levermossen). Specifiek voor België 
zijn weinig andere gegevens beschikbaar. De 
achteruitgang van soorten uit koude streken 
is op dit ogenblik minder waarneembaar.

In België werd het geval van de libel-
lensoorten bijzonder goed bestudeerd (figuur 
6.2, Gomphus Working Group). De voorbije 
tien jaar worden steeds meer zuidelijke libel-
lensoorten waargenomen. Vooral het feit dat 
de waarnemingen van verschillende zuidelij-
ke soorten op een vrij synchrone wijze toene-
men, terwijl niet-zuidelijke soorten niet zulke 
veranderingen ondergaan, doet veronderstel-
len dat de klimaatverandering hiervoor ver-
antwoordelijk is. Gelijkaardige observaties 
hebben plaatsgevonden voor bepaalde vogels 
of muggensoorten.

Hoewel de migratie van soorten nu nog 
beschouwd kan worden als een succesvolle 
aanpassing, kan die ook nadelige gevolgen 
hebben, zoals hierna wordt aangetoond. Bo-
vendien zal migratie niet mogelijk zijn voor 
alle soorten, en zeker niet voor soorten met 
een geringe mobiliteit, omdat de landschap-
pen en dus ook de habitats momenteel erg 
versnipperd zijn. Een specifiek geval is dat 
van de zoetwatervissen, waarvan veel soor-

Figuur 6.2  Observatiefrequentie van zuidelijke libellensoorten in België (deel van het 
totaal aantal observaties)
De blauwe stippen tonen de gemiddelde jaarlijkse temperaturen.
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concurrentie met de lokale soorten: Japanse 
oesters nemen de plaats in van de mosselen.

Door de opwarming van het klimaat in de 
toekomst zal de biodiversiteit in de Noordzee 
wellicht toenemen, voornamelijk omdat war-
me wateren beter geschikt lijken voor meer 
soorten. Nieuwe soorten zullen al zwervend 
komen toegestroomd uit meer zuidelijke 
Europese wateren of in de vorm van niet-
inheemse soorten afkomstig uit warme ma-
riene streken uit andere delen van de wereld. 
Vissen uit warme wateren zijn commercieel 
echter minder interessant dan de noorde-
lijke soorten. De klimaatverandering zal de 
bestaande druk op de visserij nog opvoeren 
en zou in de toekomst een aanzienlijke ne-
gatieve impact kunnen hebben op deze com-
merciële activiteit.

Volgens het onderzoeksproject CLIMAR 
[13] toont de analyse van de temperatuurge-
gevens een stijging van 0,023°C per jaar in 
het noorden tot 0,053°C per jaar in centrale 
en zuidelijk gelegen delen van de Noordzee. 
Op basis van de literatuurstudie en de ana-
lyse van de gegevens en scenario’s die door 
de buurlanden werden ontwikkeld, zijn voor 
België verschillende scenario’s uitgewerkt. 
Dit gaat van een gematigd scenario met een 
stijging van de zeespiegel met 60 cm voor 
2100 tot een extreem scenario met een stij-
ging van de zeespiegel met 200 cm tegen 
2100 en een toename van de windsnelheid 
met 8%. De hydrodynamische modellen voor 
golven en vervoer van de afzettingen werden 
aangepast om de impact van deze verschil-
lende scenario’s te beoordelen, bijvoorbeeld 
op de sterkste stromingen in de omgeving van 
de havens, de dichtslibbing van de waterlo-
pen en de golven op het strand. De resultaten 

Noordzee (nabij België) blijkt de voorbije 
jaren achteruit te zijn gegaan ondanks het 
feit dat de visserijdruk op de garnaal niet is 
toegenomen. Het lijkt erop dat de noorde-
lijke grens van het verspreidingsgebied van 
de garnaal naar het noorden [20] opschuift. 
In een recente studie over de Noordzee [21] 
stelden Britse wetenschappers vast dat twee 
derde van de meest voorkomende, op de 
zeebodem levende vissen naar koeler water 
trokken, noordwaarts of naar diepere wate-
ren. De visserijdruk is momenteel het grootst 
voor commerciële soorten. De onderzoekers 
kwamen echter tot het besluit dat blijvende 
temperatuurstijgingen verregaande gevolgen 
zouden hebben voor de commerciële vis-
vangst, als gevolg van de voortdurende ver-
schuiving en veranderingen in de interacties 
tussen soorten (predatie, enz.).

Bovendien zijn er nu in de Noordzee 
steeds meer waarnemingen van verscheidene 
zuidelijke vissoorten zoals de sardine of de 
ansjovis. Soorten waarvan de noordelijke 
grens van het verspreidingsgebied in het Ka-
naal of in het extreme zuiden van de Noord-
zee ligt, worden steeds vaker aangetroffen 
nabij de Belgische kust. De opwarming van 
de zee heeft waarschijnlijk geleid tot de ont-
wikkeling van lokale populaties van exoti-
sche soorten die daar per toeval door men-
selijke activiteiten (zoals de koopvaardij) 
werden ingevoerd Een voorbeeld daarvan is 
de vestiging en uitbreiding van de Japanse 
oester in de Belgische wateren, hoewel werd 
aangenomen dat ze zich hier niet zou kunnen 
voortplanten omdat de temperatuur voor de 
ontwikkeling van de larven te laag zou zijn. 
De terrestrische soorten treden dan weer in 

van rupsen die sneller uitkomen wanneer de 
lente vroeger begint. Deze rupsen vinden dan 
niet voldoende te eten omdat de bomen nog 
niet voldoende bladeren hebben gevormd en 
worden zo dus sterk uitgedund, wat weer na-
delig is voor hun predatoren: de mezen. 

Een ander voorbeeld is dat van amfibieën 
zoals de bruine kikkers, die zich na een war-
me winter vroeger voortplanten en bijgevolg 
sneller ten prooi vallen aan een specifieke 
predator: de salamander (volgens een studie 
die in Groot-Brittannië werd uitgevoerd; de 
toestand in België kan verschillend zijn maar 
daarover zijn geen gegevens beschikbaar). 

Voor België is slechts weinig gekend 
over fenologische veranderingen. De waar-
nemingen die door het Koninklijk Meteoro-
logisch Instituut werden uitgevoerd, werden 
in de jaren 1980 jammer genoeg stopgezet. 
Onlangs werden echter enkele nieuwe acties 
voor toezicht gestart. Er werden verschillen 
genoteerd van 10 dagen en meer in de aan-
komstdata van trekvogels in Vlaanderen, 
hoewel voortgezet onderzoek nodig is om 
het verband met de klimaatverandering te be-
vestigen [19]. In de Noordzee zien we dat er 
zich al soorten uit warme streken vestigen, 
waarvan sommige in concurrentie treden met 
lokale soorten (zie hieronder).

Zeefauna en –flora en de visserij
De gevolgen van de huidige temperatuur-

stijging op de zeefauna- en flora zijn moeilijk 
te bepalen, omdat natuurlijke veranderingen, 
visserij en eutrofiëring eveneens een belang-
rijke invloed hebben. Er zijn echter tekenen 
dat sommige soorten zich noordwaarts ver-
spreiden. De garnaalvisserij in de zuidelijke 

Een dergelijke classificatie is slechts een 
eerste stap, aangezien ook andere klimatolo-
gische factoren meespelen, zoals de invloed 
van de seizoenen, de sneeuwbedekking, de 
vorst en de waterbeschikbaarheid. Zoals uit-
eengezet in de vorige paragraaf, zijn de prog-
noses voor die factoren nog vrij onzeker.

Ontwrichting van de ecosystemen
De komst van nieuwe soorten die zich 

hebben aangepast aan het warmere klimaat, 
kan nadelige gevolgen hebben. Sommige 
soorten zullen de structuur van bestaande 
ecosystemen ontwrichten: de onderlinge re-
laties tussen soorten zullen veranderen, meer 
bepaald in de strijd om voedsel of habitat.

Soorten die reeds in België aanwezig 
zijn, maar alleen in warmere zones zoals 
gebouwen en/of steden, zouden zich naar 
een natuurlijke omgeving kunnen versprei-
den, waar ze de concurrentie zullen aangaan 
met inheemse soorten. Momenteel worden 
in België bv. vier soorten mieren alleen op 
dergelijke warmere plekken waargenomen 
[17]. Sinds 1900 wordt de aanwezigheid van 
de Zuid-Amerikaanse Coypu vastgesteld in 
ons land, maar de populatie was beperkt om-
wille van de koude winters. Onlangs is die 
gestegen. Een gelijkaardige vaststelling werd 
gedaan in verband met de schildpad van Ca-
lifornia.

Fenologische veranderingen of veran-
deringen in het tijdstip waarop biologische 
processen plaatsvinden parallel met de sei-
zoengebonden cyclus, leiden eveneens tot 
ingewikkelde ontwrichtingen van de eco-
systemen. Een gedocumenteerd voorbeeld 
daarvan [18] is dat van bepaalde populaties 
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in de relatieve overvloed aan soorten en in 
hun onderlinge concurrentie.

Het natuurreservaat van de Hoge Venen 
vormt een duidelijk voorbeeld van de ge-
combineerde impact van de klimaatverande-
ring en andere factoren. Het veen gaat er al 
sinds geruime tijd om verschillende redenen 
op achteruit: door verdroging, vervuiling, 
toerisme, enz. Wanneer deze aantasting zich 
voortzet en wanneer de klimaatverandering 
bovendien in omvang toeneemt, valt zelfs te 
verwachten dat de restanten veen die vandaag 
nog vrijwel intact zijn, de komende twintig 
tot vijftig jaar helemaal zullen verdwijnen. 
Bovendien komt ook het voortbestaan van de 
kleine populatie korhoenen in gevaar ondanks 
de geleverde inspanningen in dit verband.

Het algemene principe van aanpassings-
maatregelen voor het milieu is dat een ge-
zond ecosysteem beter bestand is tegen, en 
zich beter kan aanpassen aan een klimaat-
verandering. Sommige ecosystemen werden 
reeds zwaar beschadigd door menselijke ac-
tiviteiten, meer bepaald door habitatversnip-
pering en de gevolgen van allerlei chemische 
producten. Klimaatverandering is een pro-
bleem op lange termijn, zodat acties moeten 
gevoerd worden met een langetermijnvisie. 
De maatregelen die de biodiversiteit in staat 
stellen om zich aan de klimaatverandering 
aan te passen, kunnen in vijf groepen worden 
ingedeeld [17]:

het behoud van een genetische diversiteit – 
van de soorten;
de verdere aanleg van beschermde ge-– 
bieden. Kernzones, bufferzones (met 
gedeeltelijke bescherming) en migratie-
corridors moeten de migratie vergemak-

ook maatregelen worden getroffen op wetge-
vend en politiek vlak om de effecten van de 
klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien 
is het wel duidelijk dat de klimaatverande-
ring ook nieuwe opportuniteiten kan schep-
pen. Ten slotte zijn bijkomend onderzoek en 
een bewustwording van de bevolking van 
essentieel belang. Er werden verschillende 
mogelijke aanpassingsmaatregelen ter be-
scherming van de kust bepaald, waaronder de 
inrichting van kunstmatige eilanden, kunst-
riffen, actieve golfbrekers en superdijken.

Samenvatting
De klimaatverandering is nu al waar-

neembaar in België. Het overheersende 
gevoel is dat de biodiversiteit van het land 
tijdens de voorbije eeuw veel meer werd 
bedreigd door andere factoren, zoals de ver-
nietiging van habitats, giftige producten en 
invasies van exotische soorten. Indien het 
klimaat in dergelijke mate blijft veranderen, 
zal deze nieuwe factor de bestaande druk 
op de biodiversiteit nog versterken. In som-
mige groepen heeft een aanzienlijk deel van 
de soorten een kouder klimaat nodig, zoals 
blijkt uit de voorbereidende bioklimatolo-
gische classificatie. Niet alle soorten zullen 
zich in de toekomst kunnen aanpassen of mi-
greren. Sommige soorten die uiteindelijk in 
België zullen verdwijnen, kunnen mogelijk 
nog overleven in andere landen, zij het in de 
vorm van bedreigde soorten. Aanpassings-
maatregelen kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld 
door het verminderen van de problemen van 
de habitatversnippering. De klimaatverande-
ring heeft echter complexe en diepgaande ge-
volgen op ecosystemen, met veranderingen 

kunnen er wijzigingen optreden in de voed-
selketen. De wijzigingen in de intensiteit 
en/of de frequentie van de stormen kunnen 
voor deze sector gevolgen hebben. Er wer-
den meer dan 50 secundaire effecten ge-
identificeerd. De economische gevolgen zijn 
verbonden met de productiewijzigingen, die 
nauw verbonden zijn met de wijzigingen in 
de visvoorraden of een verandering van het 
aantal dagen visvangst [22]. 

Voor het toerisme bestaat de mogelijke 
secundaire impact in de verdwijning van de 
stranden, de nieuwe vormen van ecotoerisme 
en het effect van de overstromingen. Men 
schat dat door de stijging van de zeespiegel 
in het gematigde scenario er ongeveer 17% 
en in het ‘worst case’ scenario zelfs 50% van 
de stranden zullen verdwijnen.

In de huidige situatie zijn er drie zwakke 
punten geïdentificeerd in verband met de 
omvang van de overstromingen: Mariakerke, 
Oostende en Wenduine. Het meest kritieke 
punt is Oostende omwille van de grotere con-
centratie van gebouwen en bevolking. In ge-
val van een extreem hevig stormweer wordt 
de schade geraamd op 410 miljoen EUR en 
het aantal slachtoffers op 10. In het ‘worst 
case’ scenario voor 2100 verwacht men dat 
er bressen zouden kunnen worden geslagen 
in meer dan 50% van de profielen. De totale 
schade wordt geraamd op  17 miljard EUR 
en men zou tot 6.700 slachtoffers kunnen tel-
len.

Er kunnen verschillende types van aan-
passingsmaatregelen worden bepaald. In de 
eerste plaats kan de bevolking zich tegen het 
verlies verzekeren. Tegen bepaalde effecten 
kan proactief worden opgetreden. Er kunnen 

tonen aan dat de stromingen met 10% kun-
nen stijgen in de omgeving van Nieuwpoort 
en dat de golven nabij het strand aanzienlijk 
kunnen toenemen. 

Vervolgens werden de secundaire effec-
ten van deze klimaatverandering bepaald, 
zowel voor het ecosysteem van de Noordzee 
als voor de socio-economische activiteiten, 
zoals de visvangst, het toerisme, de havenac-
tiviteiten en het transport, de baggerwerken, 
de offshore windmolenparken en het over-
stromingsrisico. In het kader van CLIMAR 
zijn de onderzoeken vooral gericht op de 
overstromingsrisico’s en de visvangst maar 
ook de toeristische sector maakt het voor-
werp uit van een gedetailleerde studie.

Bij de bescherming van de kust zijn de 
belangrijkste primaire effecten de stijging 
van de zeespiegel en een eventuele toename 
van de intensiteit en/of de frequentie van de 
stormen. De mogelijke gevolgen voor de 
ecosystemen zijn onder andere een wijziging 
van de kwaliteit van het water, veranderin-
gen van de habitats en de biodiversiteit. Op 
economisch vlak is er de schade als gevolg 
van een verhoogd overstromingsrisico. De 
secundaire sociale impact betreft de veilig-
heid, de werkzekerheid of een gewijzigde 
aantrekkingskracht van de kust. De erosie 
van de stranden zou de aantrekkingskracht 
van de kust kunnen verminderen, maar een 
goed beheer van deze afname zou een po-
sitieve impact kunnen hebben, zowel op de 
biodiversiteit als op de aantrekkelijkheid. 

Voor de visserij is de belangrijkste pri-
maire impact de temperatuurwijziging van 
het zeewater. Hierdoor kunnen geografische 
verplaatsingen ontstaan van de vissoorten en 
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Ook zware regenbuien kunnen de gewas-
sen beschadigen. Tot slot vormen de vermoe-
delijke verspreiding van insectenplagen en 
ziekten uit de zuidelijke landen een reden tot 
ongerustheid.

Bij een temperatuurstijging tot ongeveer 
3°C zouden de voorspelbare gevolgen van de 
klimaatverandering dus vrij beperkt blijven. 
Aanpassingsmaatregelen zoals het kiezen 
van andere gewassen, van andere zaaidata, 
bijstelling van de hoeveelheid humus in de 
landbouwgrond of irrigatiemaatregelen kun-
nen bijdragen tot het beperken van de gevol-
gen van de klimaatverandering.

Parallel met die resultaten heeft het Eu-
ropese ATEAM-project26 [25] erop gewezen 
dat de sociaal-economische context, met in-
begrip van het landbouwbeleid, de sleutelfac-
tor zal blijven voor de bodembestemming, en 
dus ook voor het kweken van gewassen. Als 
het probleem van de broeikasgasemissies 
wereldwijd niet efficiënt wordt aangepakt, 
tonen de klimaatprognoses dat nog veel gro-
tere veranderingen mogelijk zijn: in dat geval 
mag men een aanzienlijke daling van de op-
brengst van sommige gewassen verwachten, 
maar dat werd niet in detail bestudeerd.

Het investeringsprogramma in de Land-
bouwsector (ISA) neemt een paar initiatieven 
om landbouwers aan te zetten om rekening te 
houden met de milieu- (en klimaat)aspecten 
in hun exploitatiebeheer. Er wordt financiële 
steun geboden voor investeringen voor de 
aanpassing van de gebouwen, de controle 

de meeste gewassen kunnen gecompenseerd 
worden door het groeibevorderend effect van 
de toegenomen CO2-concentratie. Koolstof-
dioxide verhoogt bovendien de doeltreffend-
heid van het watergebruik bij planten, en 
voor sommige gewassen zoals maïs hebben 
hogere temperaturen een gunstig effect.

Bijkomende studies zijn nodig om een 
beter inzicht te krijgen in de waarschijnlijk 
grotere impact van externe verschijnselen. 
Hittegolven en droogte vormen een onrust-
wekkend probleem [23]. De warme zomer 
van 2003 heeft in België echter niet geleid 
tot een lagere opbrengst van de gewassen25, 
vermoedelijk omdat de droogte niet ernstig 
genoeg was tijdens het groeiseizoen om een 
belangrijke impact te hebben. Toch zouden 
herhaalde en intensievere droogten in het be-
gin van de zomer in de toekomst nadelige ef-
fecten kunnen hebben op de opbrengsten van 
de gewassen.

In België werd een langzame maar sig-
nificante verlaging van de hoeveelheid or-
ganische koolstof vastgesteld in de meeste 
landbouwgronden [24]. Hoewel dat vooral 
het gevolg is van intensieve landbouw, draagt 
de stijging van de temperatuur eveneens bij 
tot de afbraak van het organische materiaal 
in de bodem. Dat kan gevolgen hebben voor 
de waterbeschikbaarheid voor de planten en 
voor de vruchtbaarheid van de bodem, met 
een lagere opbrengst tot gevolg.

Door de recente vooruitgang in het land-
bouwbeleid met het oog op een betere be-
nutting van het organische materiaal in de 
bodem, alsook een redelijker gebruik van 
minerale kunstmest, blijven de gevolgen van 
dat probleem beperkt.

den. Bijvoorbeeld het actief verhuizen 
van soorten die niet kunnen migreren, of 
het controleren van parasieten, ziekten en 
invasiesoorten.
de verzekering dat de maatregelen getrof-– 
fen om de klimaatverandering tegen te 
gaan, geen nadelige effecten hebben op 
de biodiversiteit.

Om de biodiversiteit te behouden heeft 
België een Nationale Biodiversiteitsstrate-
gie (2006-2016) uitgewerkt, met verwijzing 
naar regionale en federale plannen voor de 
specifieke aanpak van de biodiversiteit. De 
strategie preciseert de doelstellingen en de 
voorziene acties tussen de vier federale en 
gewestelijke overheidsniveaus, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de autonomie en 
de verdeling van de bevoegdheden. Dit do-
cument identificeert verder de bijkomende of 
gemeenschappelijk te voeren acties voor de 
bescherming van de biodiversiteit. 

Land- en bosbouw6.2.4. 

Landbouw
Bij een stijging van de plaatselijke tem-

peratuur met minder dan drie graden blijven 
de gevolgen van de klimaatverandering voor 
de landbouw in België in de 21e eeuw waar-
schijnlijk beperkt, en dit in alle scenario’s 
[2]. De stijging van de gemiddelde tempera-
tuur zal vermoedelijk leiden tot een daling 
van de opbrengst van veel gewassen. De be-
langrijkste oorzaak daarvan is een snellere 
plantengroei, die ervoor zorgt dat die gewas-
sen vroeger rijp zijn, en een geringere opho-
ping van organisch materiaal. Zolang de tem-
peratuurstijging niet hoger is dan ongeveer 
2-3°C, zou de daling van de opbrengst van 

kelijken van de soorten die hun habitats 
gewijzigd zien. Bij het beschermen van 
gebieden is het belangrijk rekening te 
houden met de toekomstige configuraties 
van habitats, dierenpopulaties en ecosy-
stemen. Er moet aandacht worden be-
steed aan gebieden die minder kwetsbaar 
zijn voor klimaatverandering dan andere, 
en die bijgevolg ‘klimaatschuilplaatsen’ 
kunnen worden.
de vermindering van alle niet-klimaat-– 
gerelateerde belastende factoren. Zoals 
reeds gezegd, zijn gezonde ecosystemen 
beter bestand tegen een klimaatverande-
ring. Bovendien heeft de klimaatveran-
dering, gekoppeld aan verontreiniging, 
synergetische schadelijke gevolgen (bv. 
de toxiciteit van milieuverontreinigende 
stoffen kan toenemen bij een tempera-
tuurstijging, en gebieden die getroffen 
zijn door een verdroging door toedoen 
van menselijke activiteiten, kunnen het 
ook harder te verduren krijgen door een 
klimaatverandering). Het bestrijden van 
die factoren kan al snel een positieve im-
pact hebben op verschillende aspecten 
van het milieu, bovenop de vermindering 
van de kwetsbaarheid voor de klimaat-
verandering.
een actief en aanpasbaar beheer. De hui-– 
dige kennis van de impact van de klimaat-
verandering is beperkt. Om te reageren op 
de werkelijke evolutie van de problemen 
is een flexibel beheer nodig. Een voort-
durende controle van de gevolgen van de 
klimaatverandering is bijgevolg nood-
zakelijk. Voor sommige welomschreven 
problemen die niet kunnen worden opge-
lost door algemene maatregelen, kunnen 
specifieke maatregelen overwogen wor-

25 Nationaal Instituut voor de Statistiek.
26 ATEAM: Advanced Terrestrial Ecosystem Analy-

sis and Modelling www.pik-potsdam.de/ateam.
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beukenpopulaties door de recente invasie van 
boorkevers, waardoor meer dan 10% van het 
volume op stam is verdwenen. De klimaat-
verandering kan de verspreiding van plagen 
naar het noorden of de hogere breedtegraden 
bevorderen. Xylosandrus germanicus, een 
kever die verscheidene boomsoorten aantast 
en zo’n 50 jaar geleden toevallig in Europa 
werd ingevoerd, heeft in België een maxi-
maal hoogtebereik van 350 m. Een wereld-
wijde opwarming zou ervoor zorgen dat deze 
soort zich permanent over de hele Ardennen 
zou kunnen vestigen, hoewel die streek daar-
van tot vandaag gevrijwaard bleef (Henin et 
Versteirt, 2004) [26]. 

De laatste jaren hebben bepaalde uitzon-
derlijke klimatologische verschijnselen, zoals 
stormen of langdurige perioden van droogte, 
eveneens aanzienlijke gevolgen gehad voor 
de bosbouw. Rekening houdend met de ver-
zwakte bospopulatie is de impact van die ver-
schijnselen des te groter geweest. Op termijn 
zou de impact van de droogte bijzonder zorg-
wekkend kunnen zijn.

De gewestelijke overheden belast met het 
bosbeheer hebben zich de voorbije vijftien 
jaar vooral toegelegd op het vervangen van 
de naaldbomen zoals de gewone spar en de 

van het gebied. Na Duitsland heeft België het 
hoogste jaarlijkse nettogroeicijfer. De sterke 
toename van biomassa is het gevolg van een 
goed bosbeheer en ook van de leeftijdsstruc-
tuur van de boompopulaties. Deze groei zal 
waarschijnlijk nog 10 tot 20 jaar aanhouden 
alvorens de limiet is bereikt.

De voorbije tien jaar werden verschillen-
de wetenschappelijke studies uitgevoerd om 
de gevolgen van de klimaatverandering op 
de ecosystemen van de Belgische bosbouw 
te anticiperen [24]. De resultaten daarvan to-
nen dat de verrijking met CO2 in de eerste 
plaats zal leiden tot een toename van de be-
boste gebieden. Op middellange termijn zal 
die toename als gevolg van de verrijking met 
CO2 beperkt zijn, enerzijds door de vrucht-
baarheid van de bodem, en anderzijds door 
de relatieve droogte die wordt veroorzaakt 
door de temperatuurstijgingen en door de 
veranderingen in het neerslagklimaat.

Bepaalde naaldbomen, zoals de gewone 
spar, zullen steeds minder aangepast zijn aan 
het klimaat omwille van de zachtere en nat-
tere winters. Op termijn zou een loofboom 
zoals de beuk het eveneens lastig kunnen 
krijgen om zich aan te passen aan het klimaat 
als gevolg van de droogteperioden, wat bete-
kent dat deze geen onderdeel meer zou zijn 
van de natuurlijke vegetatie (momenteel is 
het ook al vaak niet zo), maar niet noodzake-
lijk dat de bestaande bomen zouden verdwij-
nen. Het spreekt vanzelf dat ook de bossen 
belangrijke wijzigingen van de soorten zul-
len ondergaan.

Hoewel de rechtstreekse link met de kli-
maatverandering niet is bewezen, dient ook 
gewezen te worden op de aantasting van de 

duurzaam beheer van de organische stoffen 
door bodembinding, winterbedekking van de 
bodem, enz.

Al deze bepalingen zullen samen worden 
beoordeeld en desgevallend worden uitge-
breid om te voldoen aan de uitdaging van de 
aanpassing van de landbouw aan de klimaat-
verandering in het Waalse Gewest.

De KUL heeft in 2008 een studie gemaakt 
met als doelstelling een inventaris op te ma-
ken van de aanpassingsmogelijkheden in de 
land- en tuinbouw in Vlaanderen en deze 
mogelijkheden trachten te becijferen. Het 
uittreksel kan worden gedownload (in Ne-
derlands) op de website van het departement 
landbouw en visserij: http://lv.vlaanderen.be/
nlapps/docs/default.asp?id=84127. 

De belangrijkste resultaten stellen dat de 
financiële verliezen matig zullen zijn, tussen 
0,1% en 4,1%, naargelang naar welk klimaat 
Vlaanderen in de toekomst zal evolueren. Als 
de landbouw zich aanpast aan deze klimaat-
veranderingen, zullen de verliezen dalen van 
0% tot 0,4%. Vooral de zomerdroogte zal de 
gewassen met ondiepe wortels, zoals bieten, 
negatief beïnvloeden.

Gelukkig is de landbouw nog steeds dy-
namischer dan de klimaatverandering. Dus 
met een goed beleid zullen er weinig verlie-
zen zijn als gevolg van het veranderend kli-
maat.

Bosbouw
In 2000 was 693.100 hectare of 22,6% van 

het nationale grondgebied met bossen bedekt. 
De meeste bossen bevinden zich in Wallonië 
(78,6%). Loofverliezende en conifeerachtige 
soorten bedekten respectievelijk 51 en 49% 

van de ziekten door geïntegreerde bestrij-
ding, herziening van de beheersystemen voor 
water en afvalwater…

Het ‘agro-environmental’ programma 
omvat gepaste vrijwillige maatregelen tegen 
de gevolgen van bepaalde extreme klimaat-
verschijnselen. Zo zijn er reeds maatregelen 
beschikbaar voor de landbouwers waarbij 
men tracht om de erosie van de landbouw-
gronden te voorkomen: hagen, met gras be-
zaaide wendakkers, winterbedekking van de 
bodem, …

Het programma stelt ook maatregelen 
voor ten gunste van het behoud en de ontwik-
keling van de biodiversiteit (stroken aange-
legde percelen, met gras bezaaide wendak-
kers, weilanden met een hoge biologische 
waarde, bescherming van lokale rassen). 
In dit verband vormt de oprichting van het 
‘Natura 2000’-netwerk ter bescherming van 
de bedreigde soorten en hun habitats een be-
langrijk initiatief voor het behoud van de bio-
diversiteit. Dankzij de ruime diversiteit zal de 
landbouw het beste in staat zijn om zich aan 
de klimaatverandering aan te passen.

Verdere doelstellingen van de huidige 
strategie zijn het behoud van het koolstof-
gehalte in de landbouwgrond en dat van een 
CO2-opvang- en -opslagpotentieel. Zo krijgt 
in Wallonië het behoud van de permanente 
weilanden nu al de voorkeur, als voorwaarde 
voor de betaling van Europese steun aan de 
landbouwsector. Verder omvat het Waalse 
Operationeel Programma voor Duurzaam 
Beheer van Stikstof in de Landbouw, dat 
de Nitraatrichtlijn in Wallonië omzet, een 
coherent geheel van verplichtingen ten gun-
ste van het behoud van humus in de bodem: 

27 Het volledige document kan worden opgevraagd 
bij Christine.Lindekens@lv.vlaanderen.be.

28 Decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswet-
boek (B.S. 12.09.2008), gewijzigd door het besluit 
van de Waalse Regering van 12 december 2008 met 
betrekking tot de invoegetreding van artikel  6 van 
het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Bos-
wetboek en de werking van de Waalse Hoge Raad 
voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid 
(B.S. 13.01.2009), http://environnement.wallonie.
be/legis/dnf/forets/foret025.htm
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de coördinatie en de voorspellingen bij over-
stroming. Hun werk is gebaseerd op een net-
werk van meetstations die het niveau van de 
waterlopen en de hoeveelheden regen meten. 
Ook zijn regels ingevoerd die de bouw van 
gebouwen in gebieden met overstromingsri-
sico’s verbieden30.

In het Brusselse Gewest voert het ‘Plan 
voor overstromingsbestrijding – Regen-
plan31’, dat eind 2008 door de Regering werd 
goedgekeurd, zowel preventieve als cura-
tieve acties in. De preventieve acties kunnen 
bijdragen om het bebouwde gebied aan te 
passen aan een stijging van de neerslag, meer 
bepaald door een betere doorsijpeling van 
het water in de bodem en door het tijdelijk 
vasthouden van het water op de percelen. Er 
werden ook maatregelen genomen om het re-
genwater terug te winnen (voor elke nieuwe 
woning is de installatie van regenwaterputten 
verplicht en voor bestaande woningen wordt 
een gewestelijke premie toegekend), alsook 
om er de doorsijpeling en evapotranspiratie 
te verbeteren (beperking van de bebouwde 
oppervlakken, keuze van waterdoorlatende 
materialen, planten, groene daken).

Het ‘blauw netwerk’ programma, dat in 
1999 door het Brusselse Gewest in het le-
ven werd geroepen, is een geïntegreerd pro-
gramma voor het herstel van de rivieren en 

status quo tot een daling met 50%) [6]. De 
kans op hevige regenbuien zou daarentegen 
toenemen.

België heeft de voorbije decennia steeds 
meer overstromingen gekend, meer bepaald 
in 1995, 1998, 2002, 2003 en 2005. Het is 
welbekend dat het gewijzigd grondgebruik 
in grote mate tot die tendens bijgedragen, 
omdat de oppervlakte met doorlaatbare bo-
dem steeds kleiner wordt, en steeds meer 
gebouwd wordt in overstromingsgevoelige 
gebieden. De verwachte veranderingen in de 
winterneerslag en de toename van extreme 
verschijnselen zullen bijdragen tot een ver-
hoogd risico. 

De toevoer van het grondwater zou dus 
in de wintermaanden toenemen. Hoewel dit 
voor een deel de zomerse droogten zou op-
vangen, zou de stijging van het grondwater in 
bepaalde gebieden ook overstromingen kun-
nen veroorzaken (meer bepaald in de mijnge-
bieden) [28]. Uit studies [29] is gebleken dat 
het peil van de waterlopen tegen 2100 met 
4 tot 28% zou stijgen, met daarbij ook een 
verhoogd overstromingsrisico in alle onder-
zochte stroomgebieden.

In het Waalse Gewest werd in 2003 een 
nieuw plan goedgekeurd voor de preventie 
van overstromingen (het PLUIES-plan29). Dit 
globale plan wil de kennis van het overstro-
mingsrisico verbeteren, waterstromen over 
stroomgebieden verminderen en vertragen, 
het rivierbeheer verbeteren, de kwetsbaar-
heid verminderen in gebieden die blootstaan 
aan overstromingen, en het crisisbeheer 
verbeteren. De SETHY (Services d’ETudes 
Hydrologiques) zijn verantwoordelijk voor 
de opvolging van de hydrologische toestand, 

voldoende worden bijgevuld door een goede 
bodemstructuur te behouden en het waterver-
bruik door het ecosysteem te beperken, en dit 
door te kiezen voor bepaalde boomsoorten en 
bosbouw), de dichtheid van het wild te con-
troleren en onevenwichtigheden te herstellen 
door de noodzakelijke aanpassingen aan te 
brengen. Dergelijke bepalingen gelden even-
eens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het Waalse Gewest werkt een groep 
deskundigen aan de studie van de impact van 
de klimaatverandering in de bosecosyste-
men. Hieruit is een document ontstaan met 
aanbevelingen voor de politieke beleidsvor-
mers en een gids van goede praktijken voor 
bosbeheerders.

Men verwacht ook andere onrechtstreekse 
gevolgen, maar die zijn vooralsnog moeilijk 
te kwantificeren. Zo zullen de beleidsmaatre-
gelen ter bevordering van de energieproduc-
tie op basis van biomassa vermoedelijk een 
belangrijke impact hebben op de keuze van 
de boomsoorten (door het bevorderen van 
brandhout bijvoorbeeld) en op het bosbeleid 
(ontwikkeling van populaties in korte omlo-
pen).

Overstromingen6.2.5. 
Zoals uiteengezet in het deel over het ‘kli-

maatscenario’, heerst er nog wat onzekerheid 
rond de neerslagverandering: België is klein, 
de natuurlijke wisselvalligheid is er vrij groot 
en de resultaten lopen erg uiteen naargelang 
van de beschouwde scenario’s. Alle model-
len zijn het echter eens over een stijging van 
de winterneerslag. Tijdens de zomer zou de 
gemiddelde neerslag gaan dalen (volgens de 
voorspellingen zou dit kunnen gaan van een 

grove den door andere boomsoorten die beter 
zijn aangepast aan de zachtere en natte win-
ters, zoals de Douglasspar en de loofbomen. 
Daartoe worden regulerende en financiële 
stimuleringsmaatregelen gecreëerd, meer be-
paald in de vorm van subsidies die worden 
toegekend aan beplantingen die beantwoor-
den aan een gids met boomsoorten die zijn 
aangepast aan het huidige klimaat. Het nieu-
we Waalse Boswetboek (Le nouveau Code 
Forestier28, goedgekeurd op 15 juli 2008 door 
het Waalse Parlement) stimuleert de opbouw 
van een gemengd en meerjarig bos, aange-
past aan de klimaatverandering, dat in staat is 
om bepaalde effecten ervan te beperken. 

Het huidige bosbouwbeleid moet zich 
dus richten op het bevorderen van de boom-
soorten die het best zijn aangepast aan de 
(huidige) lokale omstandigheden. Dat is een 
eerste stap in de aanpassing aan de toekom-
stige klimaatverandering. 

De diversificatie van de boomsoorten en 
het behoud van ecosystemen waarin de mens 
zo weinig mogelijk heeft ingegrepen, moeten 
er eveneens toe leiden dat de bossen beter 
zouden aangepast zijn aan de klimaatveran-
dering [27]. Enkele maatregelen van het nieu-
we Waalse Boswetboek zijn het behoud van 
dode of omgevallen bomen, het behoud van 
minstens één boom van biologisch belang per 
oppervlakte van 2 ha en de aanleg van vol-
ledige voorraden loofboompopulaties. Om 
het natuurlijke weerstandsvermogen van het 
bosecosysteem te verhogen, is het goed om 
de complexe bosstructuren te bevorderen, toe 
te zien op de vruchtbaarheid van de bodem, 
de waterbronnen zo goed mogelijk te behe-
ren (zorgen dat de bodem en het grondwater 

29 http://environnement.wallonie.be
30 In het SDER (Schéma de développement de l'es-

pace régional) en CWATUP (Code wallon de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du 
patrimoine).

31 h t t p : / / d o c u m e n t a t i e . l e e f m i l i e u b r u s s e l .
b e / d o c u m e n t e n / P l a n _ p l u i e _ 2 0 0 8 - 2 0 11 _
NL.PDF?langtype=2060
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een groot deel van zijn drinkwater invoert 
uit Wallonië. De klimaatverandering zal de 
druk op de waterbevoorrading nog opvoeren, 
vooral tijdens de zomer. De geringe neerslag 
van de laatste jaren brengt ook een daling te-
weeg van het waterpeil in de kanalen, zodat 
boten samen door de sluizen moeten varen. 
De daling van de zomerse neerslag kan ook 
een impact hebben op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater.

Wat de kwaliteit betreft, kunnen de 
schommelingen in het debiet leiden tot een 
grotere verontreiniging van het oppervlakte-
water. Indien de waterstand opvallend laag 
zou zijn, stijgt immers de concentratie aan 
verontreinigende stoffen. Bovendien kan 
door de temperatuurstijging van het water 
in diezelfde periodes (die in de toekomst tij-
dens de zomer meer uitgesproken zal zijn) 
het verzadigingspeil van zuurstof sneller zijn 
bereikt, wat schadelijk zou kunnen zijn voor 
de overlevingskansen van de vissen en de an-
dere waterorganismen.

In Vlaanderen werden er reeds maatre-
gelen getroffen om de huidige problemen 
betreffende het waterbeheer aan te pakken, 
die tekorten in de bevoorrading zullen helpen 
opvangen. In 2000 werd een grote informa-
tiecampagne gelanceerd rond het thema van 
de waterbesparing die nog steeds loopt34. Een 
deel van de hoger vermelde maatregelen in 
het kader van de overstromingspreventie 

zekeringspremies. Maar het systeem is nog 
nieuw en het prijskaartje daarvan is nog niet 
bekend. Daarnaast werd een prijsbepaling-
smechanisme ingevoerd om de premies voor 
bestaande gebouwen in gebieden met een 
hoog risico te beperken, door de kosten te 
verdelen onder alle verzekerde partijen. De 
regering overlegt met de drie gewesten om 
de zones met een hoog risico in kaart te bren-
gen, en nieuwe gebouwen in die zones uit het 
beperkte premiemechanisme uit te sluiten, 
zodat die gebouwen waarschijnlijk onverze-
kerbaar worden.

Watervoorziening6.2.6. 
De nood aan water zal toenemen tijdens 

de zomermaanden, vooral wanneer de land-
bouw veelvuldig gebruik zal maken van ir-
rigatie. Tijdens de droge zomers, met een 
verhoogde evaporatie en mogelijk minder 
neerslag, zal het niveau van het grondwater 
aanzienlijk dalen [28, 31]. De stijging van 
de winterneerslag daarentegen zal het niveau 
van het grondwater dan weer doen stijgen. 
Veranderingen in het niveau van de water-
bekkens hebben gevolgen op een tijdschaal 
van één jaar of meer, en zouden elkaar dus 
gedeeltelijk compenseren. Omwille van de 
grote onzekerheid rond de neerslagverande-
ringen, vooral tijdens de zomer, is het heel 
moeilijk om conclusies te trekken. 

Dat de temperatuurstijging zal leiden tot 
meer evaporatie is evident. Dat betekent dat 
delen van ons land bijgevolg steeds meer wa-
ter zullen moeten invoeren uit het buitenland. 
In sommige delen van ons land, met name in 
Vlaanderen, is de waterbeschikbaarheid per 
hoofd laag [32]. Nu al vormt het waterbeheer 
een grote bekommernis in Vlaanderen, dat 

In het Vlaams Gewest worden de bouw-
vergunningen en alle plannen die hydro-
logische gevolgen kunnen hebben, onder-
worpen aan een controle (de zogenaamde 
“watertoets”, in het raam van de Coördina-
tiecommissie Integraal Waterbeleid32). Deze 
procedure betreft in het bijzonder de over-
stromingsgevoelige zones, die belangrijk zijn 
voor de doorsijpeling, of die zich dicht bij 
een drinkwaterbekken bevinden. Bedoeling 
daarvan is de schadelijke gevolgen voor het 
watersysteem te voorkomen, maar ook het 
risico en de gevolgen van overstromingen te 
beperken. Bijgevolg kan de overheid, indien 
nodig, specifieke maatregelen eisen, zoals het 
gebruik van waterdoorlaatbare materialen als 
vloerbedekking. In specifieke situaties kan 
de procedure leiden tot de weigering van een 
bouwvergunning, zelfs in gebieden die voor-
heen als bouwgrond erkend waren. Kaarten 
met aanduiding van overstromingsrisico’s 
moeten de uitvoering van die maatregelen 
vergemakkelijken.

De federale wetgeving introduceerde re-
centelijk een dekking tegen overstromingen 
en andere natuurrampen onder de vorm van 
de brandverzekering voor woningen [30]. In 
tegenstelling tot de vroegere situatie zal de 
dekking tegen natuurrampen niet verschaft 
worden door staatsfondsen, behalve indien 
de totale kostprijs een drempel overschrijdt 
die gekoppeld is aan de omzet van de ver-
zekeringsmaatschappijen. Hoewel de nieuwe 
wetten33 niet onmiddellijk gericht zijn op de 
aanpassing aan de klimaatverandering, zou-
den die een ontradend effect kunnen hebben 
wanneer iemand wenst te bouwen in gebie-
den waar het risico op overstroming groter 
is, vooral wanneer dat leidt tot hogere ver-

de wateroppervlakten. Het heeft tot doel om 
de continuïteit van het hydrologisch netwerk 
te herstellen en er de functie van ‘buffer bij 
wassend water’ weer in te voeren door het 
proper afvloeiend water te recupereren. Het 
netwerk voor de evacuatie van het overtol-
lige water is immers van het unitaire type: 
de riolen en de afvoerkanalen voeren niet al-
leen het afvalwater af maar ook het water van 
overwelfde rivieren en het afvloeiend water. 
Het nadeel van dit systeem is dat bij droog 
weer of geringe neerslag het afvalwater dat 
in het zuiveringsstation belandt, onnodig 
wordt verdund en bij hevige regen verstopt 
raakt en overstromingen veroorzaakt met 
zeer vervuild water. Dit programma maakt 
het ook mogelijk om de rivieren, meren en 
waterrijke zones in het stedelijke gebied in 
kaart te brengen.

De belangrijkste curatieve maatregel is 
de bouw van een reeks stormbekkens, aan-
gesloten op het rioleringsnet. Bij zeer hevige 
neerslag kunnen deze bekkens het afvloeiend 
water opslaan zodat het debiet van het rio-
leringsnet zich kan herstellen. Het Brusselse 
Gewest telt een dertigtal dergelijke bekkens, 
waarvan sommige met een capaciteit van 
30.000 m³. Ze zijn groot genoeg voor de op-
vang van het wassende water van regenbuien 
die, statistisch gesproken, slechts één maal 
om de 10 jaar voorkomen. Indien het volume 
van de hevige regenbuien met 10% zou stij-
gen, wat mogelijk is (evenwel zonder enige 
zekerheid) over 50 of 100 jaar, zou dat niveau 
teruggebracht worden tot eens in de ongeveer 
6 jaar. Er liggen nog een aantal bekkens ter 
studie.

32 Decreet van de Vlaamse Regering van 18 juli 
2003.

33 Wetten van 21 mei 2003 en 17 september 2005.
34 Project 'Elke druppel telt' 
 http://www.waterloketvlaanderen.be/
35 http://www.scaldis.eu/front-page



117

gedrag tussen de vooroever het strand en de 
duinen niet verstoord, wat wel het geval is bij 
het voorzien van enkel harde zeewering. Dit 
kan als een ecologisch voordeel worden be-
schouwd. Met betrekking tot de zeespiegel-
rijzing zijn deze zeeweringsmaatregelen veel 
flexibeler (in functie van uitbreiding en snel-
heid van uitvoering). Toch hebben de dijken 
nog steeds een functie als deel van de zeewe-
ring en worden zij daartoe onderhouden. 

Waar de bouw van dijken nodig blijkt, 
wordt rekening gehouden met een stijging 
van het zeewaterpeil met 60 cm.

Op dit ogenblik zijn er 3 grote projecten 
voor de Vlaamse Kust die het beschermings-
peil op het niveau van een 1000-jarige storm 
brengen: Het Geïntegreerd Kustveiligheids-
plan, het Openbare Werken-plan (OW-plan) 
te Oostende en het Zwinproject. Een 1000-ja-
rige storm lijkt veraf, maar is een storm die 
statisch gemiddeld 1 maal in 1000 jaar op-
treedt. Deze storm kan zich echter elke win-
ter voordoen. Anders geformuleerd: als de 
gemiddelde leeftijd van een persoon in Bel-
gië ongeveer 75 jaar is, dan heeft men onge-
veer 1 kans op 13 om die storm in zijn leven 
mee te maken. 

De bescherming tegen een 1000-jarige 
storm (incl. het in rekening brengen van de 
zeespiegelrijzing tot 2050 of 30 cm op de 
hoogwaterstand) is een minimaal aanvaard-
baar beschermingsniveau.

stranden niet altijd even sterk: sommige blij-
ven stabiel, een klein aantal groeit aan, maar 
een groot deel (ongeveer een derde) van de 
kust is al sinds lange tijd onderhevig aan ero-
sie (op basis van jaarlijkse monitoring en als 
nettoresultaat van alle bewegingen, zijnde 
het langstransport door stromingen en het 
dwarstransport door golfwerking, in de win-
ter afslag door stormen en in de zomer afzet-
ting van zand op de vooroever op het strand). 
Overigens zal de stijging van het zeepeil ook 
een invloed uitoefenen op de deining van de 
golven, die zelf ook een impact zullen heb-
ben.

Tot de jaren ‘70-’80 werd vooral gebruik 
gemaakt van harde zeeweringsmaatregelen, 
zoals de bouw van zeedijken. Op dat moment 
kwam men tot het inzicht dat deze harde 
structuren ten gevolge van golfwerking, het 
strand nog sterker eroderen. Vanaf de jaren 
‘90 wordt in België vooral gebruik gemaakt 
van strandsuppleties, aangezien het strand de 
golven verder van de dijk en op het strand 
doet breken (ten gevolge van de kleinere wa-
terdiepte). Door het breken van de golven 
wordt hun energie gedissipeerd en dalen de 
golfkrachten op het achterliggende dijkli-
chaam, waardoor ook het overslagdebiet over 
de dijk daalt.

Dit werd ondermeer toegepast in Oosten-
de, waar het strand werd opgehoogd om het 
overstromingsrisico voor de stad voorlopig 
in te dijken. Verwacht wordt dat we in de toe-
komst de erosie op die manier zullen kunnen 
compenseren.

Bovendien wordt met zandophogingen of 
-suppleties (aan de duinvoet op het strand of 
op de vooroever) het dynamisch en natuurlijk 

ter sinds 2004 verdubbeld. Het Gewest voert 
96% van zijn drinkwater in uit het Waalse 
Gewest. Er werd een programma voor een 
rationeel watergebruik in het stedelijk gebied 
ontwikkeld in het kader van duurzame wijk-
projecten en ecologische bouwprojecten.

Kuststreek6.2.7. 
Door de klimaatverandering krijgen de 

kustgebieden te maken met drie soorten im-
pact: overstromingen bij stormen, erosie van 
de kust en beschadiging of verlies van na-
tuurlijke ecosystemen, meer bepaald water-
rijke gebieden.

Om een beeld te geven van het grond-
gebied dat in de toekomst door dijken zal 
moeten beschermd worden, wordt in figuur 
6.3 het gebied weergegeven dat zich momen-
teel onder het gemiddelde zeeniveau bevindt 
(verwaarloosbaar in België), vervolgens het 
gebied dat overeenstemt met een stijging van 
1 tot 8 m van het zeeniveau. Het niveau van 
+1 m zou ten vroegste bereikt worden in het 
begin van de 22e eeuw, na vrij grote emissies 
in de 21e eeuw, terwijl het niveau van +8 m 
pas na 1000 jaar zou worden bereikt, in een 
gemiddeld scenario met een stabilisatie van 
de broeikasgasconcentraties.

We merken hierbij op dat er nieuwe cij-
fers circuleren die een snellere stijging voor-
spellen van het gemiddelde zeepeil over de 
hele wereld (van 0,8 tot 1,5 m aan het einde 
van deze eeuw)36.

De Belgische kust is 65 km lang en wordt 
voor meer dan de helft beschermd door een 
dijk. De stranden en duinen spelen ook een 
belangrijke rol in de bescherming van het 
land tegen overstroming. De erosie treft de 

moet eveneens bijdragen tot de waterbeschik-
baarheid. De huidige maatregelen die gericht 
zijn op het verbeteren van de kwaliteit van 
het oppervlaktewater en van het grondwater 
(bv. met betrekking tot de nitraten in de land-
bouwbemesting) moeten de beschikbaarheid 
van betaalbaar drinkwater ondersteunen.

In het Waalse Gewest werden er onder-
zoeksprojecten op touw gezet om de evolutie 
van de kwantiteit en de kwaliteit van het op-
pervlakte- en grondwater op te volgen, want 
over de impact hiervan bestaat nog grote on-
zekerheid. 

Het grensoverschrijdende SCALDWIN-
project35 (Interreg IV B) stelt zich tot doel om 
de beste beschikbare maatregelen te vinden 
om ondermeer de ecologische toestand van 
het oppervlakte- en grondwater te verbeteren 
en de biodiversiteit in het Scheldebekken te 
bevorderen. Het project heeft verder tot doel 
om de toestand van de rivieren (migratie van 
de vissen, modelvorming van de afzetting in 
de rivieren) en van het oppervlaktewater op 
te volgen (bepaalde grenzen die niet mogen 
worden overschreden voor een goed bronbe-
heer…).

In het Waalse Gewest wordt het water-
peil nauwlettend in de gaten gehouden en 
sinds 2-3 jaar worden ook de bronnen aan 
de oorsprong (zeer onderhevig aan de wa-
terpeilschommelingen) van 2 van de 33 wa-
terlichamen opgevolgd. Hierdoor heeft men 
bijvoorbeeld opgemerkt dat de temperatuur 
van de bronnen elk jaar daalt. Over de mate 
waarin de waterlichamen zich vernieuwen, 
tast men nog in het duister.

In het Brusselse Gewest is het toezicht 
over het waterpeil en de kwaliteit van het wa-

36 Uitreksel van de conferentie van de European 
Geosciences Union, in Wenen (Oostenrijk) in april 
2008, beschikbaar op http://www.newscientist.
com/article/dn13721-sea-levels-will-rise-15-
metres-by-2100.html
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In de huidige klimatologische omstandig-
heden wordt het risico geraamd op één over-
stroming om de 350 jaar, maar dit risico zal 
door de klimaatverandering tegen het einde 
van de eeuw waarschijnlijk stijgen tot één om 
de 25 jaar. Het Sigmaplan werd onlangs her-
zien. Het nieuwe plan dat in juli 2005 werd 
aangenomen, omvat nieuwe gecontroleerde 
overstromingsgebieden en houdt rekening 
met een stijging van het zeepeil met 60 cm.

Algemeen wordt aangenomen dat de 
stijging van het zeeniveau ertoe zou leiden 
dat de ecosystemen in de kuststreek ofwel 
landinwaarts verschuiven ofwel verdwijnen. 
Ons land is dichtbevolkt, en aanzienlijke 
verschuivingen van natuurreservaten zijn bij-
gevolg uitgesloten. Het Zwin, een klein wa-
terrijk natuurreservaat gelegen op de grens 
tussen België en Nederland, is een bijzonder 
belangrijk voorbeeld van de complexiteit 
van de impact van een zeeniveaustijging. De 
ecologische waarde dankt dit natuurreservaat 
aan het feit dat het regelmatig door zeewater 
wordt overspoeld, terwijl er geen input is van 
vers water. Een natuurlijk gevolg daarvan is 
langzame verzanding van het toevoerkanaal. 
De voorbije decennia is die verzanding echter 
toegenomen, vermoedelijk door de aanvoer 
van zand op de nabijgelegen stranden om de 
erosie te bestrijden. Verzanding zal in de toe-
komst waarschijnlijk het grootste probleem 
blijven. Indien de stijging van het zeepeil 
echter één tot meerdere meters bedraagt, zal 
het natuurreservaat meer dan waarschijnlijk 
gedoemd zijn om te verdwijnen. De stijging 
van de temperatuur zou bovendien kunnen 
leiden tot de uitdroging van de bodem. 

Sommige zones waar het overstromings-
risico groot is (risico = kans x gevolg), omdat 
het gevolg groot is, zoals bv. bebouwing on-
middellijk na de zeewering, dienen in een 2e 
fase tegen een nog grotere storm te worden 
beschermd. Oostende-centrum, de zwakke 
schakel van de Vlaamse kust, zal gezien de 
lage ligging van het stadscentrum (gemiddeld 
zeeniveau) en haar vooruitgeschoven positie 
naar zee ten opzichte van de rest van de kust-
lijn, en dus ook het grote overstromingsrisico, 
in de toekomst tegen een 4000-jarige storm 
worden beschermd. Het Strand dat in Oost-
ende in 2004 voor de dijk werd gelegd, was 
een voorafname aan het OW-plan, gezien de 
dringende aard om het beschermingsniveau 
te verhogen (voordien was er slechts bescher-
ming tegen een 25-jarige storm, na aanleg en 
onderhoud is er een beschermingsniveau te-
gen een 100-jarige storm).

De aanpassingskosten voor de 21e eeuw 
worden als gematigd beschouwd [33], maar 
als het zeeniveau in de toekomst zou stijgen, 
zouden deze aanpassingsmaatregelen in het 
gedrang kunnen komen. Belgische onderzoe-
kers nemen deel aan het Safecoastproject van 
de Europese Unie, dat als doel heeft de kus-
ten aan de Noordzee te beschermen (het rap-
port is beschikbaar op www.safecoast.org).

Na de overstromingen van 1976 in het 
estuarium van de Schelde en haar bijrivieren 
werd het ‘Sigmaplan’ opgesteld, waarbij 13 
‘gecontroleerde overstromingsgebieden’ wer-
den vastgelegd. Die gebieden zijn bestemd 
om tijdelijk te overstromen in geval van een 
heel hoog getij om zo het hoge zeeniveau op 
te vangen. Het land achter het overstromings-
gebied wordt door dijken beschermd.

Figuur 6.3  Opper-
vlakten die zich 

onder de gemid-
delde zeespiegel 

bevinden (in blauw)

Bron: N. Dendoncker, Université Catholique de Louvain [2]

Huidige situatie: 
laaggelegen gebieden 

(polders in Nederland) 
zijn beschermd door 

dijken.

Situatie die 
overeenstemt met 

een stijging van het 
zeeniveau met 1 m.

Stijging van het 
zeeniveau met 8 m die 

kan bereikt worden 
tegen het jaar 3000.
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Een deel van de impact daarvan is gekoppeld 
aan de beperkte ervaring die ons land op dat 
vlak heeft, hoewel dergelijke hittegolven 
door de klimaatverandering tegen het einde 
van de eeuw om de twee jaar kunnen voor-
komen.

Als eerste stap naar aanpassing heeft de 
federale regering, in samenwerking met de 
gewesten en gemeenschappen, een ‘Hitte-
golf- en Ozonpieken’-plan37 opgesteld, in het 
kader van het nationaal actieplan milieu en 
gezondheid (NEHAP). Dit plan introduceert 
een geleidelijke reeks maatregelen en com-
municatieacties, naast de acties tot beperking 
van ozonvorming. 

De eerste fase vindt elke zomer plaats en 
concentreert zich hoofdzakelijk op preven-
tiemaatregelen en informatie van het publiek, 
waarbij meer bepaald wordt opgeroepen 
tot solidariteit met mensen die risico lopen. 
De pre-alarmfase wordt afgekondigd wan-
neer het gemiddelde van de minimum- en 
maximumtemperaturen gedurende 2 opeen-
volgende dagen boven de drempel blijven 
van het percentiel 95, opgetekend tijdens 
de zomer. De alarmfase wordt uitgeroepen 
wanneer een hittegolf van 3 dagen of meer 
voorspeld wordt door het Koninklijk Mete-
orologisch Instituut, of wanneer de ozoncon-
centraties boven de EU-informatiedrempel 

de 5e Ministeriële Conferentie Milieu en Ge-
zondheid, die zal plaatsvinden te Parma in 
februari 2010.

Hittegolven
De hittegolf in België tijdens de zomer 

van 2003 heeft niet zo’n ernstige en moeilijk 
te controleren gevolgen voor de gezondheid 
gehad als in de Franse steden Parijs en Lyon, 
die het zwaarst getroffen werden. Het aantal 
bijkomende sterfgevallen ten opzichte van 
het gemiddelde werd geraamd op ongeveer 
1300 in de groep van +65-jarigen, wat neer-
komt op +19% sterfgevallen tijdens de eerste 
weken van augustus [34]. Omdat hittegolven 
doorgaans gepaard gaan met hoge ozoncon-
centraties, is echter bijkomend onderzoek 
nodig om te kunnen bepalen welke rol res-
pectievelijk de warmte en de ozon hebben 
gespeeld in het hogere sterftecijfer. 

Het is echter wel duidelijk dat hittegolven 
in ons land een onmiskenbaar schadelijke im-
pact hebben. Warmere temperaturen zouden 
het voorkomen van sommige winterziekten 
(bv. cardiovasculaire aandoeningen) vermin-
deren, hoewel daarover nog geen gedetail-
leerd onderzoek beschikbaar is in België. 

De gezondheidsproblemen die gepaard 
gaan met een te lange blootstelling aan de 
hitte, omvatten uitputting als gevolg van het 
zweten, met vocht- en zoutverlies tot gevolg, 
en hitteberoerte die worden veroorzaakt 
doordat de lichaamstemperatuur bovenmatig 
stijgt, waardoor de dood snel kan intreden. 
Naast bejaarden zijn baby’s en jonge kinde-
ren de meest kwetsbare groep. De hittegolf 
van augustus 2003 was waarschijnlijk de he-
vigste die ooit in België werd waargenomen. 

lueert en wordt op het moment dat nieuwe 
projecten zich in studiefase bevinden, de 
nieuwe opgedane kennis in rekening ge-
bracht.

Infrastructuur, energie 6.2.8. 
en industrie

Zoals uiteengezet in het deel betreffende 
de ‘klimaatscenario’s’, lijkt het waarschijn-
lijk dat de hevige stormen in omvang en 
frequentie zullen toenemen, hoewel dat nog 
niet zeker is. De hevige stormen die Frank-
rijk eind 1999 (‘Lothar’ en ‘Martin’) hebben 
geteisterd, tonen dat de schade aan de gebou-
wen en aan de infrastructuur zoals hoogspan-
ningslijnen aanzienlijk kan zijn.

Door de stijging van de temperatuur zal 
de behoefte aan energie tijdens de winter 
weliswaar afnemen, maar in de zomer zal dat 
leiden tot een grotere vraag naar airconditio-
ning. De behoefte aan aanpassingsmaatrege-
len bij hevige hittegolven vormt een nieuwe 
bekommernis. Waarschijnlijk zullen veel in-
frastructuren hier niet tegen opgewassen zijn, 
bv. sommige wegen of elektriciteitcentrales 
die voor afkoeling afhankelijk zijn van het 
water uit de rivieren.

Menselijke gezondheid6.2.9. 
De impact van de klimaatverandering op 

de menselijke gezondheid en de maatregelen 
tot aanpassing en beperking van de gevol-
gen maken het voorwerp uit van een studie 
in het kader van het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale overheid, de gewesten en 
gemeenschappen inzake leefmilieu en ge-
zondheid. Deze studie wordt gesteund door 
de beschikkingen vanwege de Wereldge-
zondheidsorganisatie in het vooruitzicht van 

Andere verwachte gevolgen van een stij-
ging van het zeepeil zijn een stijging van het 
grondwater en een verhoging van het zout-
gehalte in de bodem en het grondwater, om-
wille van een verhoogde druk van indringend 
zeewater.

Kortom, de meeste ontwerpen aan de 
kust zijn zeer flexibel. Met strandsuppleties 
kan op een flexibele manier omgegaan wor-
den met een zeespiegelstijging en vele harde 
constructies worden gedimensioneerd, re-
kening houdend met de ruimtelijke context, 
eerder dan met de maatgevende waterstan-
den. Het is wel belangrijk om voor de keuze 
van de alternatieven voldoende ver vooruit te 
kijken. Men hoeft echter niet alle maatrege-
len ineens tot 2100 te ontwerpen: de (maat-
schappelijke) kost bij een volledig ontwerp 
dat zich uitstrekt tot 2100, weegt immers 
niet op tegen een nieuwe evaluatie en even-
tuele aanpassing in 2050. Aanpassingen kun-
nen ook bestaan uit andere maatregelen (bv. 
extra overstromingsgebieden waardoor de 
muurtjes niet hoger dienen gemaakt te wor-
den). De bouw van sommige elementen van 
het beschermingsplan (gecontroleerde over-
stromingsgebieden) is economisch pas ver-
antwoord indien de zeespiegelstijging zich 
inderdaad doorzet. In het Sigmaplan werd 
uitgezocht vanaf wanneer welke extra ge-
controleerde overstromingsgebieden kunnen 
aangelegd worden met een zeespiegelstijging 
van 60 cm over 100 jaar. Deze gebieden wer-
den hiervoor ruimtelijk gereserveerd in de 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(GRUP’s).

In de volgende decennia zal door bijko-
mende metingen duidelijk worden in welke 
richting (scenario) de zeespiegelstijging evo-

37 Federale overheidsdienst Volksgezondheid, http://
www.health.fgov.be/AGP/Canicule/Canicule/
Plan%20chaleur/ozone_NL.pdf

38 Richtlijn 2002/91/EG, die door de lidstaten moet 
worden geïmplementeerd in januari 2006.

39 Besluit tot vaststelling van de eisen op het vlak van 
de energieprestaties en het binnenklimaat van ge-
bouwen (17 juni 2005) http://www.energiesparen.
be/energieprestatie/infopunt/download.php
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ventie in geval van een tekenbeet (Leefmilieu 
Brussel - BIM).

Bijkomend onderzoek is nodig om een 
beter beeld te krijgen van de gezondheidsri-
sico’s door de klimaatopwarming in ons land. 
Meer informatie daarover zal beschikbaar zijn 
in een rapport dat momenteel wordt voorbe-
reid door de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling [36].

Toerisme6.2.10. 
In België zou een matige temperatuur-

stijging eerder gunstig kunnen zijn voor het 
toerisme (vooral aan de kust). Dat is ook al 
gebleken in Groot-Brittannië: één of meer 
zonnige zomers hebben ervoor gezorgd dat 
minder Britten naar het buitenland op reis 
gaan, en hebben zelfs buitenlandse toeristen 
naar Groot-Brittannië gelokt [37]. Maar we 
moeten er wel rekening mee houden dat het 
onderhoud van de door kusterosie bescha-
digde stranden bijzondere aandacht zal ver-
eisen. In de 21e eeuw zal dat nog niet ervaren 
worden als een ernstig probleem, maar als de 
zeespiegel de komende eeuwen één of meer 
meters zal stijgen, kan dat een kritisch pro-
bleem worden. Er zijn ook grenzen aan een 
verdraagbare temperatuurstijging, vooral als 
gevolg van hittegolven, hoewel de drogere 
lucht de hitte dragelijker zou moeten maken. 
In Wallonië zou het debiet van de rivieren 
in de zomer dalen en een ongunstige impact 
hebben op de riviersporten en daarmee ver-
wante activiteiten. Het natuurtoerisme zou 
dan weer op meer belangstelling kunnen re-
kenen. De wintersporten, die nu al onmoge-
lijk zijn tijdens de zachtere winters, zouden 
volledig kunnen verdwijnen. Bovendien zou 
een toename van de winterse neerslag en be-

grassenstuifmeel en voor stuifmeel van de 
kruidachtige planten. De opwarming van het 
klimaat vormt een verhoogd risico voor de 
hooikoortslijders omdat in de komende jaren 
de risicoperiode langer zou kunnen duren 
door het opduiken van uitheemse allergiever-
wekkende plantensoorten met een late bloei-
periode [35].

Een ander fenomeen dat we in België ken-
nen, is het toenemend aantal gevallen van de 
ziekte van Lyme in het afgelopen decennium, 
van minder dan honderd naar bijna duizend 
per jaar. Teken zijn verantwoordelijk voor 
het overdragen van deze ernstige ziekte op 
de mens, die een aanslag pleegt op de huid, 
het hart, het zenuwstelsel, de ogen, de nieren 
en de lever. Kinderen zijn bijzonder gevoe-
lig voor de beten van teken omdat ze buiten 
spelen en zich dichter bij de grond bevinden. 
Het staat nog niet vast of het toenemend 
aantal gevallen van deze ziekte rechtstreeks 
verband houdt met de klimaatverandering. Er 
bestaat nog geen specifieke studie over, maar 
een Zweedse studie toont toch dat zachtere 
winters en een stijging van de minimumtem-
peraturen overdag in verband kunnen worden 
gebracht met een toename van de teken. De 
klimaatverandering kan dus een rol spelen 
bij het toenemend voorkomen van de ziekte 
en die negatieve tendens zou zich in de toe-
komst nog verder kunnen ontwikkelen.

Op dit ogenblik tracht men vooral de ken-
nis van de gezondheidsspecialisten in deze 
materie te verbeteren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
richt de opleiding van de specialisten op het 
terrein (parkwachters, tuiniers van de open-
bare diensten) zich meer bepaald op de voor-
koming van de ziekte van Lyme en de inter-

worden voorspeld door de Intergewestelijke 
Cel voor het Leefmilieu. Er worden dan 
waarschuwingsberichten verzonden naar de 
spoedgevallendiensten en geriatrische dien-
sten van ziekenhuizen, rusthuizen, enz. 

Er vindt een enquête plaats naar de toe-
passing van maatregelen in deze organisaties. 
Deze monitoring is één van de elementen die 
de autoriteiten in aanmerking nemen bij de 
beslissing of het nodig is over te gaan naar 
een crisisfase, hetgeen gepaard gaat met de 
oprichting van een crisiscel en aanvullende 
maatregelen, bv. in ziekenhuizen. Sinds 2007 
onderzoekt de werkgroep ook de perioden 
van vervuiling en het verband met de mense-
lijke gezondheid.

Een ander type van aanpassing aan hitte-
golven is de structurele bescherming van ge-
bouwen: warmte-isolatie, zonnebescherming 
door luiken, ventilatie, enz. De eerste veror-
deningen in dit verband worden opgesteld in 
het kader van de implementatie van de EU-
richtlijn betreffende de energieprestatie van 
gebouwen38. Het Vlaamse Gewest voerde 
onlangs verordeningen in die specifiek ge-
richt waren op een beperking van het risico 
op oververwarming van nieuwe woningen39. 
Het Brusselse Gewest biedt een premie aan 
van 20% van de factuur (tot een maximum 
van 400 EUR) voor elke buiteninstallatie 
voor bescherming tegen de zon.

Andere gezondheidsproblemen
In België stellen we sinds 1982 vast dat 

de jaartotalen van de verschillende stuif-
meelsoorten heel sterk fluctueren. Er bestaat 
een lichte opwaartse tendens voor berken-
stuifmeel. Dit is echter niet het geval voor 

wolking zeker niet gunstig zijn voor de open-
luchtactiviteiten.

De onrechtstreekse impact van de kli-
maatverandering op andere sectoren kan 
eveneens gevolgen hebben voor het toerisme, 
zoals beschadiging van de natuurgebieden, 
schade aan de infrastructuren of aan histo-
rische gebouwen als gevolg van overstro-
mingen. Ten slotte wijzen we er op dat ook 
sociaal-economische factoren belangrijke 
gevolgen kunnen hebben voor het toerisme.

Samenvatting 6.3. 
en evaluatie van de 
kwetsbaarheid

De volgende tabel toont een samenvat-
ting van de voorziene impact van de klimaat-
verandering en van de getroffen of mogelijk 
te treffen aanpassingsmaatregelen om de 
strijd hiertegen aan te gaan. We hebben ook 
getracht om de omvang van iedere impact in 
te schatten. Dit is een inleidende en indica-
tieve samenvatting, die gebaseerd is op onze 
huidige evaluatie van de problemen, en niet 
het resultaat van een gedetailleerde kwantita-
tieve evaluatie.

46 De algemene temperatuurstijging volgens het 
PRUDENCE-project in de zomer ligt ongeveer 
50% hoger in België dan het mondiale gemiddel-
de, zodat een stabilisatie op +2°C op wereldschaal  
(/ pre-industrieel) ongeveer overeenstemt met 
+3°C in België.
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Het belang van de impact wordt weerge-
geven in termen van kwetsbaarheid. Volgens 
de definitie van het derde evaluatierapport 
van het IPCC is de kwetsbaarheid voor de 
klimaatverandering de mate waarin een sy-
steem vatbaar is voor, of niet in staat is om 
het hoofd te bieden aan de negatieve gevol-
gen van de klimaatverandering. Kwetsbaar-
heid is een functie van klimaatverandering, 
de mate waarin het systeem reageert op die 
verandering, en het aanpassingsvermogen 
daarvan. 

Bij het inschatten van die kwetsbaarheid 
houden we rekening met mogelijke aanpas-
singsmaatregelen, zoals hoger vermeld, om-
dat het al dan niet bestaan van dergelijke 
maatregelen een essentieel onderdeel vormt 
van het probleem. Omdat de kwetsbaarheid 
van vele factoren afhangt, is het vrij moei-
lijk om het te evalueren, ook al heeft het 
heel belangrijke gevolgen voor het uit te 
stippelen beleid en voor de sociale perceptie 
van de klimaatverandering. Dat is de reden 
waarom we deze inleidende evaluatie van 
de kwetsbaarheid voor de klimaatverande-
ring voorstellen, wetende dat er momenteel 
beperkte informatie voorhanden is, vooral 
in kwantitatieve termen. Maar ondanks deze 
beperkingen beschikken we over informatie 
en zijn we overtuigd dat deze samenvatting 
een nuttig overzicht biedt van de toekomstige 
gevolgen van de klimaatverandering. 

Het is het resultaat van een evaluatie 
door een groep experts, ook al zijn niet alle 
in België beschikbare informatiebronnen 
daarin opgenomen. Zoals wordt opgemerkt 
in het besluit van dit hoofdstuk, is bijkomend 
onderzoek nodig om die evaluatie te verbe-
teren. De volgorde van het belang van de ef-

fecten van de klimaatverandering zoals die 
hier wordt weergegeven, weerspiegelt onze 
zienswijze. Er worden inspanningen gedaan 
om te tonen waar nog grote onzekerheden 
over bestaan: toekomstige evaluaties geba-
seerd op meer gegevens kunnen tot andere 
conclusies leiden. 

We onderscheiden drie kwetsbaarheids-
niveaus:

hoge kwetsbaarheid betekent dat de im-– 
pact van de klimaatverandering ernstige 
gevolgen kan hebben, en dat we er niet 
zeker van zijn dat daarvoor goedkope 
aanpassingsmaatregelen zullen gevonden 
worden;
gemiddelde kwetsbaarheid betekent dat – 
ernstige gevolgen waarschijnlijk zullen 
uitblijven, maar dat aanzienlijke gevolgen 
wel mogelijk zijn, zelfs na de toepassing 
van eenvoudige aanpassingsmaatregelen;
beperkte kwetsbaarheid betekent dat – 
geen ernstige gevolgen voorzien worden, 
het probleem zal waarschijnlijk verwaar-
loosbaar zal zijn, althans indien eenvou-
dige, goedkope aanpassingsmaatregelen 
worden toegepast.

Een vraagteken betekent dat de inschat-
ting heel onzeker is. De reden daarvan is 
het beperkte bewijsmateriaal waarover we 
beschikken, bij gebrek aan informatie of stu-
dies ter zake. Ook de beperkte voorspelbaar-
heid van de toekomst (bv. menselijk gedrag) 
speelt daarbij een rol, maar op het ogenblik is 
dat een minder belangrijke factor.

Er worden tevens twee klimaatscenario’s 
vooropgesteld, die anticiperen op een ‘hoog’ 
of een ‘laag’ scenario van klimaatverande-
ring tegen het einde van de 21e eeuw (en de 

daarop volgende eeuwen voor de stijging van 
de zeespiegel). Het gaat om een vrij wille-
keurige keuze omdat we niet over voldoende 
informatie beschikken om scenario’s te on-
derzoeken die overeenstemmen met een mi-
tigatie van de emissies van broeikasgassen36. 
Het ‘lage’ scenario verwijst naar een klimaat-
verandering onder de gemiddelde waarden 
voor het B2-PRUDENCE-scenario in figuur 
6.1, terwijl het ‘hoge’ scenario verwijst naar 
een klimaatverandering boven de gemiddelde 
waarden voor het A2-scenario van dit project. 
We wijzen er op dat de globale gemiddelde 
temperatuurstijging volgens het PRUDEN-
CE-project tijdens de zomerperiode in België 
gemiddeld 50% hoger ligt dan het mondiale 
gemiddelde, zodat een stabilisatie op +2°C 
op wereldschaal (pre-industriële niveau), 
zoals opgenomen in de EU doelstellingen 
inzake mitigatie, ongeveer overeenstemt met 
+3°C in België.
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Tabel 6.1 Samenvatting van de impact van de klimaatverandering, aanpassing en kwetsbaarheid

Kwetsbare zones Voorbeelden/Opmerkingen/Gerapporteerde aanpassingsmaatregelen

Ecosystemen op het 
land

Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: gemiddeld (?)
‘HOOG’ scenario: hoog

Soorten trekken noordwaarts (waarneming); lokaal –
toename van de soorten die aangepast zijn aan een warmer klimaat ◗
mogelijke afname van de soorten die aangepast zijn aan een kouder klimaat ◗

Nieuwe soorten  –  concurrentie met bestaande soorten
Complexe verstoring van de ecosystemen (bv. breuk in de voedselketen als  –
gevolg van veranderingen onder de soorten)

Ecosystemen in zee Soorten trekken noordwaarts (waarneming) –
Mogelijke gevolgen op de visserij –

Aanpassing

Bestaande maatregelen die versterkt moeten worden
Vermindering van alle niet klimaatgerelateerde belastende factoren  –
 gezonde ecosystemen
Bijkomende aanleg van beschermde gebieden, migratiecorridors –
Actief en aanpasbaar beheer als antwoord op de waargenomen evolutie –

Landbouw Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt tot gemiddeld (?)
‘HOOG’ scenario: gemiddeld

Bosbouw Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt tot gemiddeld 
‘HOOG’ scenario: gemiddeld tot hoog

Compensatie tussen twee effecten: –
CO ◗ 2 verhoogt de fotosynthese en het efficiënte watergebruik (voor de meeste 
gewassen);
Opwarming doet de opbrengt van een aantal gewassen dalen. ◗

Een toenemend aantal droge zomers en hittegolven kan schadelijk zijn voor  –
gewassen, grasland en bosbouw; dit zal bovendien onvermijdelijk leiden tot een 
vermindering van de waterbronnen en bijgevolg zal de noodzaak van irrigatie 
moeten worden overwogen.
Toegenomen migratie en verspreiding van schadelijke organismen –
Toegenomen afbraak van organisch materiaal met negatieve gevolgen voor de  –
vruchtbaarheid van de bodem
Toegenomen zoutgehalte in de bodem van de polders –
Toegenomen schade aan de bossen als gevolg van hevige stormen  –
(waarschijnlijk beperkt + onvolledige kennis)
De kwetsbaarheid is groter voor de bosbouw omdat de aanpassing trager  –
verloopt (levensduur van bomen, langzamere verandering).
Impact van de maatregelen: –

Veranderingen in het landgebruik en in de landschappen door de toename van  ◗
biobrandstoffen en energieproductie uit hout
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Waterbronnen Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt tot gemiddeld (?)
‘HOOG’ scenario: gemiddeld tot hoog (?)
Meer verdamping en mogelijk minder neerslag tijdens de zomer leidt tot een 
daling van het grondwater; een toename van de neerslag tijdens de winter heeft het 
omgekeerde effect. 
De beschikbaarheid van water is nu al beperkt in sommige streken in ons land 
(vooral in Vlaanderen); de evolutie in de toekomst is slecht gekend en een bron van 
toenemende ongerustheid.

Aanpassing

Bestaande maatregelen
Informatiecampagne over waterbesparingen –
Maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren –
Monitoring van bepaalde waterlichamen –

Behoeften in de toekomst (op basis van bestaande maatregelen)
Toename van waterinvoer van (sub)regio tot (sub)regio zal waarschijnlijk nodig 
zijn, alsook andere maatregelen op het vlak van de vraag en productie van 
drinkwater in Vlaanderen.

Overstromingen 
(landinwaarts)

Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt tot gemiddeld (?)
‘HOOG’ scenario: gemiddeld
Toename in de overstromingen van rivieren in de zomer
Waarschijnlijk een groter overstromingsrisico als gevolg van hevige regens 

Aanpassing

Bestaande maatregelen
Controleren van de rivierdebieten –
Verbieden van nieuwe gebouwen in overstromingsgevoelige gebieden –
Verbeteren van de waterinfiltratie in de bodem; in de stedelijke gebieden een  –
beter gebruik van de natuurlijke vijvers en rivieren om het water vast te houden 
(Brussels Gewest)
Bouwen van bekkens voor de opvang van regenwater –
REGENPLAN –

Bosbouw Aanpassing

Bestaande maatregelen
Bosbeheer gericht op het planten van soorten die aangepast zijn aan zachte en natte 
winters zoals de Douglasspar en loofbomen. Voorschriften voor het planten van 
bomen die goed zijn aangepast aan het huidige klimaat en dus beter bestand zijn 
tegen veranderingen. Het nieuwe Boswetboek van het Waalse Gewest werd herzien 
en omvat nu de problematiek van de klimaatverandering. De bosbouwpraktijken 
dienen rekening te houden met de eventuele impact van de klimaatwerking 
(gematigde dunningen…).
Op landbouwvlak kunnen de voorwaardelijkheids- en agri-milieumaatregelen 
sterke middelen worden in het kader van de klimaatverandering (de middelen in de 
strijd tegen de erosie, …).
Behoeften in de toekomst

Indien nodig de selectie van kweek- en landbouwactiviteiten aanpassen aan  –
het klimaat (moeilijker bij grotere temperatuurstijgingen en veelvuldige droge 
zomers)
Veeteelt: toezicht over de gezondheid van de dieren (opduiken van nieuwe  –
ziekten, hittegolven…)
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Toerisme Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt
‘HOOG’ scenario: beperkt

Mogelijk positieve impact van een gematigde temperatuurstijging –
Daling van het rivierdebiet in de zomer -> impact op riviersporten, enz. –
Nog minder sneeuw in de winter, maar meer regen -> minder  –
openluchtactiviteiten 

Industrie, energie en 
transport

Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt
‘HOOG’ scenario: gemiddeld (?)

Minder energieverbruik voor verwarming tijdens de winter, hoger verbruik voor  –
koeling tijdens de zomer
Waarschijnlijk (maar niet zeker) toename van de schade door hevige stormen –
Mogelijk problemen in de industrie en sectoren die aangepast zijn aan een  –
kouder klimaat (bv. elektriciteitscentrales die gekoeld worden door rivierwater) 

Kuststreek Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt tot gemiddeld (?)
‘HOOG’ scenario: hoog

Toenemende erosie van de kust –
Stormgerelateerde overstromingen –
Beschadiging van natuurlijke ecosystemen (onrechtstreeks of op lange termijn) –

Aanpassing

Bestaande en geplande maatregelen
Bescherming van laaggelegen rivieren op basis van het onlangs geactualiseerde 
“Sigmaplan”, dat nieuw gecontroleerde overstromingsgebieden voorziet en 
rekening houdt met een stijging van de zeespiegel van +60 cm.
Strandbeheer (aanvoer van zand)

Menselijke 
gezondheid

Kwetsbaarheid:

‘LAAG’ scenario: beperkt tot gemiddeld (?)
‘HOOG’ scenario: beperkt tot gemiddeld (?)

Hittegolven: stijging sterftecijfer, aandoeningen zoals hitteberoerte, gevolgen  –
van meer voorkomende ozonpieken
Waarschijnlijk toename van de ziekte van Lyme –
Mogelijke toename van pollengerelateerde allergieën –
Voedselveiligheid –
Coördinatie tussen de federale overheid, de gewesten en gemeenschappen in het  –
kader van het NEHAP (National Environment and Health Action Plan)

Aanpassing

Bestaande maatregelen (voortzetting en versterking nodig)
Federaal plan inzake hittegolven en ozonpieken en de uitbreiding ervan in het  –
kader van het NEHAP
Reglementering betreffende de structurele bescherming van gebouwen (eerste  –
fasen) en alternatieven in ecobouw en airco-energie
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Indirecte samenwerking
Via haar steun aan niet-gouvernementele 

organisaties in Noord en Zuid en aan weten-
schappelijke instellingen draagt België bij 
aan enkele programma’s en projecten met 
aanpassing aan klimaatverandering als één 
van de invalshoeken. Het programma van 
Vétérinaires sans frontières bv. wil in Mali, 
Niger, Burkina Faso, Ouganda et Rwanda 
een betere afstemming tussen landbouw en 
veeteelt realiseren om door een beter aanbod 
van voedsel in het droge seizoen de veeteelt 
te verbeteren. 

Multilaterale samenwerking
In het kader van de multilaterale samen-

werking verleent België steun aan internati-
onaal landbouwonderzoek. De Consultative 
Group on International Agricultural Research 
(CGIAR) ondersteunt 15 onderzoekscentra 
met als doel dankzij wetenschappelijke be-
vindingen te zorgen voor: een betere voed-
selveiligheid, een betere menselijke voeding 
en gezondheid, een hoger inkomen voor de 
armen en een beter beheer van natuurlijke 
hulpbronnen. Nieuwe variëteiten van gewas-
sen, kennis en andere onderzoeksproducten 
worden beschikbaar gesteld aan individuen 
en organisaties over de hele wereld die wer-
ken aan duurzame landbouwontwikkeling. 

Ongeveer een derde van de onderzoeks-
programma’s kaderen in de strijd tegen (de 
impact van) klimaatverandering. Centra zoals 
IITA, CIAT, ICRISAT, ICARDA en WARDA 
doen onderzoek naar aangepaste landbouw-

dering te identificeren, zodat de totaliteit van 
de middelen die in projecten en programma’s 
werden aangewend, onbekend zijn. In de 
statistische werkgroep van de OESO-DAC 
is België actief bij het ontwikkelen van een 
indicator voor adaptatie. Zo kunnen in de 
toekomst inspanningen betreffende dit thema 
beter opgevolgd en geëvalueerd worden. 

Bilaterale samenwerking
De Belgische ontwikkelingssamenwer-

king had in de periode 2005-2008 geen pro-
jecten in haar bilaterale portefeuille met als 
hoofddoelstelling bij te dragen tot de aan-
passing aan de klimaatverandering in haar 
partnerlanden. Zij is wel actief in sectoren 
waarin rekening moet gehouden worden met 
de impact van klimaatverandering, zoals de 
landbouw, de infrastructuur en de gezond-
heidszorg.

In Burundi ondersteunt België bv. 
ISABU (Institut des Sciences Agronomiques 
du Burundi). Deze steun aan ISABU sluit 
aan bij de Belgische strategie om niet langer 
zelf publieke diensten te leveren, maar Bu-
rundese overheidsinstellingen te versterken. 
Hoofddoel van dit project van 3 miljoen euro 
is het verbeteren van de landbouwproductie 
zowel wat kwantiteit als wat kwaliteit betreft. 
Bovendien sluit het aan bij de noden die ge-
formuleerd worden in het Burundees Plan 
d’Action National d’Adaptation aux Change-
ments Climatiques (PANA).

In Mozambique wordt bij de heraanleg 
van de Avenida Milagre Mabote in Maputo 
rekening gehouden met de risico’s op over-
stroming en wordt de infrastructuur hieraan 
aangepast.

steun voor aanpassing in onze partnerlanden. 
Een actieplan om de aanbevelingen vervat in 
het rapport van Prof. van Ypersele te operati-
onaliseren in het Belgisch beleid inzake ont-
wikkelingssamenwerking werd uitgewerkt. 
Hoofddoelstellingen van dit actieplan zijn: 
sensibilisatie, kennisopbouw en integratie 
van het thema klimaat.

Naast dit rapport levert de dialoog met 
andere donoren ook hulpmiddelen op om het 
Belgisch beleid inzake aanpassing te verbe-
teren.

Het Ontwikkelingscomité (DAC) van de 
OESO werkte een beleidsondersteunende 
handleiding uit om de integratie van aanpas-
sing aan klimaatverandering via verschillen-
de hulpmodaliteiten (budgethulp, sectorhulp, 
programma’s en projecten) te vergemakke-
lijken47. Via deelname aan de DAC-EPOC- 
werkgroep droeg DGOS bij aan de totstand-
koming van dit document. Bedoeling is nu 
om deze richtlijnen ook toe te passen in het 
eigen beleid. Een onderzoeksplatform werd 
opgericht dat een praktische web-based 
handleiding zal uitwerken die moet toelaten 
verschillende bestaande hulpmiddelen voor 
milieu-integratie toe te passen binnen de Bel-
gische ontwikkelingssamenwerking.

Op dit ogenblik beschikken we nog niet 
over correcte indicatoren om de bijdragen 
van de ontwikkelingssamenwerking tot de 
inspanningen inzake de aanpassing van de 
ontwikkelingslanden aan de klimaatveran-

Ontwikkelingssamenwerking6.4.1. 
Sinds 2008 heeft de Belgische ontwikke-

lingssamenwerking de strijd tegen klimaat-
verandering expliciet opgenomen als een pri-
oriteit in zijn beleid. Dit omdat de gevolgen 
van de klimaatverandering in de landen in het 
Zuiden een belangrijke bron van instabiliteit 
in termen van voedselveiligheid, aantasting 
van de biodiversiteit, migratie, volksgezond-
heid en spanningen tot zelfs conflicten kun-
nen zijn. Deze landen zijn het eerste slacht-
offer van de klimaatverandering terwijl ze 
minder verantwoordelijkheid dragen voor de 
oorzaken ervan en minder middelen hebben 
in hun strijd tegen klimaatverandering. 

Geen rekening houden met de mogelijke 
impact van de klimaatverandering houdt ook 
het risico in dat alle inspanningen om de ar-
moede te bestrijden en de Millenniumdoel-
stellingen te realiseren gedeeltelijk of geheel 
teniet gedaan kunnen worden.

In maart 2008 organiseerde de minister 
van ontwikkelingssamenwerking een confe-
rentie “Klimaatverandering, een nieuwe uit-
daging voor ontwikkelingssamenwerking?” 
om stil te staan bij deze problematiek. Vol-
gend op deze gedachtewisseling schreef Prof. 
van Ypersele, vice-voorzitter van het IPCC, 
een rapport met aanbevelingen voor het Bel-
gisch beleid ontwikkelingssamenwerking. 
De strijd tegen klimaatverandering moet als 
een rode draad lopen doorheen het ontwik-
kelingsbeleid en de focus moet liggen op de 

47 OECD DAC-EPOC « Policy Guidance on Integra-
ting Climate Change Adaptation in Development 
Cooperation ».

Samenwerking inzake aanpassing6.4. 
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gewassen. Het World Agroforestry Centre, 
ICRISAT, ICARDA en IITA onderzoeken 
aangepaste landbouwtechnieken en identifi-
ceren vernieuwingen op institutioneel en be-
leidsniveau voor een beter landbouwbeheer 
in functie van klimaatverandering. Vanzelf-
sprekend is ook het aspect capaciteitsopbouw 
een belangrijke motivatie voor de Belgische 
steun aan een onderzoeksomgeving zoals de 
CGIAR.

België steunt meer bepaald volgende 
centra: 

CIAT: Centro Internacional de Agricul-– 
tura Tropical (Colombia)
CIP: Centro Internacional de la Papa – 
(Peru)
ICARDA: International Center for Agri-– 
cultural Research in the Dry Areas (Sy-
rië)
ICRISAT: International Crops Research – 
Institute for Semi-Arid Tropics (India en 
Niger)
IITA: International Institute for Tropical – 
Agriculture (Nigeria)
Bioversity International (Italië)– 
WARDA: West African Rice Develop-– 
ment Association (Ivoorkust en Benin)
World Agroforestry Centre en ILRI (In-– 
ternational Livestock Research Institute) 
(Kenia).
ITC: International Trypanotolerance Cen-– 
tre (Gambia).
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velopment Assistance of ODA) tegen 2010 
te verhogen tot 0,7% van het bruto nationaal 
product (BNP), in 2002 bij wet bevestigd. De 
creatie van een ministerpost voor ontwikke-
lingssamenwerking in 2003 is een duidelijke 
indicatie van het belang ervan in het rege-
ringsbeleid. 

In de beleidsnota van november 2008 
van de Minister van Ontwikkelingssamen-
werking werd bevestigd dat België zich vol-
uit zal scharen achter de doelstellingen van 
de internationale gemeenschap om de Mil-
lenniumdoelstellingen te realiseren met een 
inhaalbeweging voor Afrika en speciale aan-
dacht voor de kwetsbare staten. Hierbij is de 
strijd tegen klimaatverandering met een fo-
cus op de aanpassing aan klimaatverandering 
van de LDC’s één van de prioriteiten.  

Het Belgische parlement houdt toezicht op 
het samenwerkingsbeleid en helpt het vorm 
te geven dankzij zijn wetgevende functie. Na 
de hervorming van de federale administratie 
in 1999 consolideerde België nieuwe insti-
tutionele structuren en nam het maatregelen 
om deze aan te passen aan de nieuwe inter-
nationale context van ontwikkelingssamen-
werking. Als resultaat van deze hervorming 
werd ontwikkelingssamenwerking in 2003 
toegevoegd aan de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking (FOD BZ) 

De wet van 25 mei 1999 betreffende de 
Belgische Internationale Samenwerking is 
de referentie voor het Belgische ontwikke-
lingssamenwerkingbeleid. De belangrijk-
ste doelstelling is een duurzame menselijke 
ontwikkeling, die kan worden bereikt door 
het bestrijden van armoede op basis van 
partnerschap en overeenkomstig de criteria 
die relevant zijn voor ontwikkeling, zoals 
gedefinieerd door het Ontwikkelingscomité 
(DAC) van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De 
wet voerde het beginsel in van de geografi-
sche en sectorale concentratie van de hulp. 

In uitvoering van de coalitieovereen-
komst van de federale regering van 2003 is 
de rechtstreekse bilaterale officiële ontwik-
kelingshulp gericht op 18 landen, waarvan 13 
in Afrika gelegen zijn. Tien van deze landen 
behoren tot de groep van minst ontwikkelde 
landen (LDC’s). Er wordt voorrang gegeven 
aan vijf sectoren: basisgezondheidszorg; on-
derwijs en opleiding; landbouw en voedsel-
veiligheid; basisinfrastructuur; en conflict-
preventie en maatschappijopbouw. 

Bovenop deze prioriteiten prijken vier 
sectoroverschrijdende thema’s die betrekking 
hebben op gender, het milieu, kinderrechten 
en de welzijnseconomie. Bovendien werd 
de consensus van Monterrey om de officiële 
ontwikkelingshulp van België (Official De-

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door

Patrick Hollebosch

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking – Multilaterale en 
Europese programma’s – Sectorale fondsen en programma’s

Wetgevend en institutioneel kader voor beleid en 7.1. 
programma’s m.b.t. ontwikkelingssamenwerking

Financiële 7.  
middelen en 
technologie-
overdracht
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jaarlijks door de Nationale Delcredere-dienst 
(de belangrijkste Belgische verzekeraar voor 
uitvoerkrediet) een variabel gedeelte van de 
schuldkwijtschelding beheerd.

België gebruikt de Rio-markers om aan de 
OESO-DAC te rapporteren over de officiële 
ontwikkelingshulp die is besteed aan activi-
teiten ter ondersteuning van de doelstellingen 
van de verdragen van de Verenigde Naties 
voor biodiversiteit, klimaatverandering en 
woestijnvorming (respectievelijk UNCBD, 
UNFCCC en UNCCD). De klimaatmarker 
duidt echter enkel activiteiten gericht op mi-
tigatie aan (hernieuwbare energie, herbebos-
sing, energie-efficiëntie…). 

België werkt in de statistische werkgroep 
van OECD-DAC ENVIRONET (netwerk 
voor milieudeskundigen) mee aan de ontwik-
keling van een adaptatiemarker, zodat ook 
beter kan gerapporteerd worden over de in-
spanningen die gedaan zijn om de ontwikke-
lingslanden te steunen in de aanpassing aan 
de klimaatverandering (zie hoofdstuk 6).

Voor de Vijfde Mededeling aan UNFCCC 
komen de gegevens voor de berekening van 
de uitgaven inzake klimaatverandering uit de 
ODA-gegevensbank van DGOS.  Er werd 
een sectorale analyse doorgevoerd, waarbij 
volgende sectoren in hun totaliteit werden 
behandeld: milieubescherming, watervoor-
ziening en afvalwaterzuivering, landbouw 
en veeteelt, bosbouw, energie en visvangst/
aquacultuur.  

Andere sectoren werden gedeeltelijk  op-
genomen: humanitaire hulp (subsectoren: 
coördinatie, preventie en reconstructie), in-
dustrie (subsectoren: administratie, onder-
zoek, landbouwindustrie, houtindustrie) en 

valt van andere overheidsdepartementen en 
besturen.

In een moeilijke economische context 
heeft de regering bij de opmaak van de be-
groting 2009 beslist bij haar engagement te 
blijven om 0,7% van het bruto nationaal in-
komen aan ontwikkelingssamenwerking te 
besteden. De regering zal daartoe, in lijn met 
het afgesproken groeipad, in 2009 al 0,6% re-
aliseren. Concreet voorziet ze hiertoe immers 
een stijging van de begroting ontwikkelings-
samenwerking in 2009 met 252 miljoen euro, 
hetzij een toename van de begroting met 23% 
tegenover 2008. Deze stijging komt bovenop 
degene die reeds gerealiseerd werd in de be-
groting 2008 en betekent in totaal een stijging 
met 42% tegenover de begroting van 2007 en 
met 57% tegenover de realisaties in 2007.

Ook de Federale Overheidsdienst Fi-
nanciën speelt hierin een belangrijke rol, en 
beheert leningen tussen landen onderling 
en bijdragen aan internationale organisaties, 
goed voor 10% van de ODA. Behalve het 
DGOS zijn ook andere directoraten-generaal 
van de FOD Buitenlandse Zaken in grote 
mate bij ontwikkelingshulp betrokken: het 
ministerie van Buitenlandse Zaken is belast 
met conflictpreventie en een gedeelte van de 
humanitaire hulp (5% van het ODA-budget). 
Er worden eveneens maatregelen genomen 
door de gemeenschappen en gewesten, de 
provincies en een groot aantal gemeenten 
(5% van de ODA), en daarnaast wordt er 

De belofte van België om tegen 2100 de 
norm van de Verenigde Naties inzake ontwik-
kelingssamenwerking te halen, dateert van 
2000. Deze norm bepaalt dat industrielanden 
0,7% van hun bruto nationaal inkomen (BNI) 
moeten besteden aan ontwikkelingssamen-
werking.

Naar het voorbeeld van andere donoren 
ui t het koppeleton heeft België toen beslist 
verder te gaan dan de EU-lidstaten die 2015 
als streefdatum voor deze doelstelling heb-
ben vooropgesteld. Een groeipad werd in 
2002 bij wet vastgelegd; België stelt voorop 
om de 0,7% te bereiken in 2010.

In 2008 diende het groeipad te worden 
bijgestuurd nadat de officiële ontwikkelings-
hulp in de jaren 2006-2007 gedaald was tot 
nauwelijks 0.43% van het BNI, d.i. precies 
evenveel als in 2002 toen het groeipad in de 
wet werd opgenomen. Bij de opmaak van het 
budget 2008 is de regering uitgegaan van een 
totale ODA-inspanning van 0,5%. 

In tegenstelling tot 2006 en 2007, toen 
de werkelijke uitgaven slechts ongeveer 
90% van de goedgekeurde begroting bedroe-
gen, zal de begroting voor 2008 kwasi vol-
ledig uitgevoerd worden. Nochtans werd het 
streefcijfer van 0,5% voor 2008 niet behaald. 
De begroting van DGOS vertegenwoordigt 
immers slechts 60% van de totale inspanning 
van de Belgische Officiële Ontwikkelings-
hulp, terwijl de overige 40% voor rekening 

als het Directoraat-generaal Ontwikkelings-
samenwerking (DGOS). Ontwikkelingssa-
menwerking is tot op vandaag voornamelijk 
de verantwoordelijkheid van de federale re-
gering. 

Het beginsel van de overdracht van be-
paalde aspecten van de ontwikkelingssamen-
werking aan de gefedereerde entiteiten (de 
gewesten en gemeenschappen), op basis van 
de verantwoordelijkheden die intern aan deze 
entiteiten zijn toegekend, werd echter opge-
nomen in de bijzondere wet van 13 juli 2001 
houdende overdracht van diverse bevoegdhe-
den aan de gefedereerde entiteiten, en werd 
bovendien bevestigd in een regeerakkoord 
van juli 2003. Hierdoor nam het aandeel van 
de budgetten voor de gewesten en gemeen-
schappen toe, zodat de algemene budgetdoel-
stelling van 0,7% kon worden behouden. 

Dit proces is nog steeds aan de gang. De 
prioriteiten blijven de ontwikkeling van een 
samenwerking tussen de federale en gefede-
reerde entiteiten, die op basis van hun eigen 
bevoegdheden aan ontwikkelingssamenwer-
king kunnen doen, en een algemene coheren-
tie van het beleid,

Daarnaast spelen ook de organisaties die 
betrokken zijn bij indirecte samenwerking, 
met name de niet-gouvernementele organi-
saties (NGO’s) en universiteiten, een belang-
rijke rol op het vlak van specifieke ontwik-
kelingstypes, verspreiding van informatie en 
sensibilisatie. Ook zij genieten aanzienlijke 
steun van het DGOS. 

De Belgische officiële ontwikkelingshulp7.2. 
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 2005 %CC 2006 %CC 2007 %CC 2008 %CC 2005-2008 %CC

Milieubescherming (totaal) 15.767.077  17.173.756  21.602.958  23.995.853 78.539.643  

aanpassing 2.167.219 14 % 2.301.307 13 % 3.041.510 14 % 3.563.196 15 % 11.073.232 14 %

mitigatie 833.933 5 % 1.411.717 8 % 837.256 4 % 1.672.033 7 % 4.754.939 6 %

aanpassing/ mitigatie 2.732.918 17 % 2.801.474 16 % 3.712.155 17 % 3.709.595 15 % 12.956.142 16 %

klimaatgerelateerd 5.734.070 36 % 6.514.497 38 % 7.590.921 35 % 8.944.824 37 % 28.784.312 37 %

Watervoorziening en 
afvalwaterzuivering (totaal)

29.581.054  42.327.401  34.893.415  34.140.481 140.942.352  

aanpassing 3.644.726 12 % 2.863.655  7 % 2.674.894 8 % 7.011.537 21 % 16.194.812 11 %

mitigatie 12.193.710 41 % 19.549.764  46 % 15.864.680 45 % 12.738.392 37 % 60.346.545 43 %

klimaatgerelateerd 15.838.435 54 % 22.413.419  53 % 18.539.574 53 % 19.749.929 58 % 76.541.357 54 %

Landbouw en veeteelt (totaal) 45.457.504  55.086.796  51.688.931  62.732.492 214.965.723  

aanpassing 4.950.845 11 % 6.347.269 12 % 4.561.017 9 % 8.410.812 13 % 24.269.943 11 %

mitigatie 3.169.371 7 % 3.663.383 7 % 3.753.010 7 % 4.710.083 8 % 15.295.848 7 %

klimaatgerelateerd 8.120.216 18 % 10.010.652 18 % 8.314.027 16 % 13.120.895 21 % 39.565.791 18 %

Bosbouw (totaal) 744.412  2.335.860  3.467.881  3.661.068 10.209.222  

aanpassing 685.678 92 % 2.140.817 92 % 3.263.520 94 % 3.321.799 91 % 9.411.814 92 %

 mitigatie 58.735 8 % 195.043 8 % 204.361 6 % 339.269 9 % 797.408 8 %

klimaatgerelateerd 744.412 100 % 2.335.860 100 % 3.467.881 100 % 3.661.068 100 % 10.209.222 100 %

Energie (totaal) 4.046.137  2.169.835  3.097.568  4.985.601 14.299.141  

aanpassing 177.955 4 % 16.085 1 % 15.000 0 % 42.000 1 % 251.040 2 %

mitigatie 1.694.721 42 % 989.170 46 % 1.826.823 59 % 3.731.474 75 % 8.242.187 58 %

klimaatgerelateerd 1.872.675 46 % 1.005.255 46 % 1.841.823 59 % 3.773.474 76 % 8.493.226 59 %

Tabel 7.1   Klimaatgerelateerde ODA voor de periode 2005-2008
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 2005 %CC 2006 %CC 2007 %CC 2008 %CC 2005-2008 %CC

Humanitaire hulp - noodhulp (totaal) 7.370.877  30.938.320  27.356.851  37.671.742 103.337.790  

aanpassing 737.088 10 % 3.043.824 10 % 2.720.094 10 % 3.752.866 10 % 10.253.872 10 %

mitigatie 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

klimaatgerelateerd 737.088 10 % 3.043.824 10 % 2.720.094 10 % 3.752.866 10 % 10.253.872 10 %

Industrie (totaal) 3.787.443  533.590  3.854.161  5.265.748 13.440.942  

aanpassing 397.438 10 % 104.530 20 % 461.167 12 % 718.221 14 % 1.681.356 13 %

mitigatie 43.507 1 % 41.465 8 % 10.753 0 % -16.926 0 % 78.799 1 %

klimaatgerelateerd 440.945 12 % 145.996 27 % 471.920 12 % 701.295 13 % 1.760.155 13 %

Multisectoreel (totaal) 165.739.601  179.539.179  196.538.971  209.558.412 751.376.163  

aanpassing 16.055.709 10 % 18.954.522 11 % 19.428.103 10 % 23.305.129 11 % 77.743.463 10 %

mitigatie 238.679 0 % 2.009.467 1 % 451.429 0 % 3.357.390 2 % 6.056.966 1 %

klimaatgerelateerd 16.294.388 10 % 20.963.989 12 % 19.879.532 10 % 26.662.519 13 % 83.800.428 11 %

Visvangst en aquacultuur (totaal) 318.047  117.789  464.875  1.336.019 2.236.729  

aanpassing 3.852 1 % 0 0 % 14.050 3 % 31.055 2 % 48.957 2 %

mitigatie 4.820 2 % 2.356 2 % 3.677 1 % 14.298 1 % 25.152 1 %

klimaatgerelateerd 8.672 3 % 2.356 2 % 17.727 4 % 45.353 3 % 74.109 3 %

Totaal 272.812.153  330.222.526  342.965.611  383.347.415  1.329.347.705  

Aanpassing 28.820.509 11 % 35.772.010 11 % 36.179.355 11 % 50.156.615 13 % 150.928.489 11 %

Mitigatie 18.237.475 7 % 27.862.365 8 % 22.951.989 7 % 26.546.013 7 % 95.597.843 7 %

Totaal klimaatgerelateerd 49.790.902 18 % 66.435.848 20 % 62.843.499 18 % 80.412.224 21 % 259.482.473 20 %
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Voor de periode 2004-2005 was België 
opnieuw Raadslid voor zijn landengroep. 
In 2006-2007 was België adviserend lid en 
werd terug Raadslid voor twee jaar in 2008. 
Het is van belang dat de GEF-raadsleden 
deelnemen aan de COP’s van de verdragen 
waarvoor de GEF het financieel mechanisme 
is, teneinde de uitwerking van richtlijnen 
naar de GEF toe zoveel mogelijk in de hand 
te houden.

voor de periode 2003-2006 pleitte België 
voor een aanzienlijke vermeerdering van de 
GEF-middelen. Sinds 2003 werd de Belgi-
sche bijdrage aanzienlijk opgevoerd, tot meer 
dan 10 miljoen EUR per jaar (tabel 7.3). De 
onderhandelingen over de samenstelling van 
de middelen voor de periode 2006 – 2010, ge-
baseerd op de “Overall Performance Study” 
(OPS-3) werden afgerond in augustus 2006. 

GEF-4 is, met 3,10 miljard US$, welis-
waar het hoogste budget ooit, de V.S.A. ver-
minderde echter zijn aandeel met 26%, Japan 
met 31%. Om het budget te redden beslisten 
de meeste andere donors om hun bijdragen te 
verhogen, hierbij geholpen door een gunstige 
wisselkoers t.o.v. 4 jaar geleden. Zo ook Bel-
gië dat zich verbond tot 46,18 miljoen EUR 
voor de periode, te betalen in jaarlijkse schij-
ven van 11.545 miljoen EUR en hiermee zijn 
aandeel optrok van 1,55% naar 2,71%.

Financiële bijdragen aan 7.2.1. 
multilaterale instellingen en 
programma’s

België kiest vanaf 2009 resoluut voor een 
vereenvoudiging van de samenwerking met 
de multilaterale organisaties, in de lijn van 
de Verklaring van Parijs en van de principes 
van «Good multilateral donorship». In deze 
context zal België streven naar een maximale 
financiering van zijn multilaterale partners 
vanaf 2009, en geoormerkte bijdragen te be-
perken tot die programma’s die op regionaal 
of landenniveau op vraag van het partnerland 
worden uitgevoerd door een multilaterale 
partnerorganisatie.

Via de multilaterale begroting financiert 
het DGOS verschillende milieugerelateerde 
programma’s die gericht zijn op klimaat-
verandering, biodiversiteit en de strijd te-
gen woestijnvorming (Rio-verdragen). De 
belangrijkste bijdragen aan multilaterale in-
stellingen en programma’s worden hieronder 
opgesomd.

GEF
Het Global Environment Facility of We-

reldmilieufonds (GEF), opgericht in 1991, 
helpt ontwikkelingslanden projecten en pro-
gramma’s ter bescherming van het milieu te 
financieren. Dit internationale samenwer-
kingsmechanisme werft nieuwe en bijkomen-
de fondsen, waaronder subsidies of zachte le-
ningen, om de algemene verloedering van het 
milieu tegen te gaan. De opsplitsing van het 
GEF in de verschillende actiegebieden wordt 
weergegeven in tabel 7.2.

In België draagt enkel DGOS bij aan 
GEF. Bij de onderhandelingen over fondsen 

multisectoraal (subsectoren: algemeen, alter-
natieve ontwikkeling, onderzoek, stedelijke 
ontwikkeling, opleiding en rurale ontwikke-
ling).  Per subsector werd een wegingsfactor 
toegepast om het deel klimaatgerichtheid in 
te schatten, overeenkomstig de wegingsfac-
toren die voor de “Bonn Declaration”41 wer-
den gebruikt voor de Belgische bijdrage.

Er werd tevens arbitrair per subsector aan-
genomen dat de projecten binnen deze sector 
meer aanpassing (adaptatie) aan klimaatver-
andering of meer matiging (mitigatie) van 
klimaatverandering nastreefden. Verder werd 
voor elke onderverdeling bilateraal (tussen 
België of Gemeenschappen/Gewesten en het 
partnerland), indirect (NGO’s, universiteiten, 
onderzoeksinstellingen…) en multilateraal 
aangegeven.

Tabel 7.1 is een verzameltabel van de 
voornoemde sectoren met telkens het totaal-
bedrag van deze sector (volledig of gedeelte-
lijk), de geschatte adaptation- en mitigation-
componenten en het totaal klimaatgerelateerd 
deel per sector; aangevuld met de percentages 
van elke onderafdeling t.a.v. het totaal van de 
beschouwde sector en dit over de vier laat-
ste jaren (van 2005 tot 2008).  De cijfers van 
2009 werden niet opgenomen in dit verslag. 
Drie dubbele grafieken voor bilateraal, indi-
rect en multilateraal, telkens voor adaptation 
en mitigation geven een inzicht in de beste-
dingsstructuur van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking in zijn geheel voor kli-
maatgerelateerde programma’s en projecten.

Tabel 7.2   Verdeling van de GEF-middelen over de verschillende activiteitendomeinen
(in miljoen US$)

1991-2007 2006-2007

Biodiversiteit 2 444.27 33 % 384.80 24 %

Klimaat 2 413.15 33 % 432.05 27 %

Internationale wateren 933.71 13 % 126.28 8 %

Ozon 182.73 2 % 0.84 0 %

POP's 215.34 3 % 68.51 4 %

Verwoestijning 352.74 5 % 259.31 16 %

Intersectoraal 819.86 11 % 347.87 21 %

Totaal 7 361.80 100 % 1 619.66 100 %

41 “Bonn Declaration” : tijdens COP-7  (beslissing 
7/CP.7) werd overeengekomen dat de EC en zijn 
lidstaten, samen met Canada, IJsland, Nieuw-Zee-
land, Noorwegen en Zwitserland gezamenlijk voor 
450 miljoen US$ zullen vrijmaken voor klimaatve-
randering ten voordele van de ontwikkelingslan-
den vanaf 2005. Dit bedrag zou herzien worden in 
2008.
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UNEP
Het financiële engagement van DGOS in 

het VN-Milieuprogramma voor 2004-2008 
bedroeg 14,5 miljoen EUR. De bijdragen 
zijn bestemd voor drie prioritaire beleidsac-
ties: behoud en beheer van de waterkwaliteit, 
evaluatie van de toestand van het milieu en 
integratie van een duurzaam milieu in de 
nationale actieplannen ter bestrijding van 
armoede. Vanaf 2009 zullen de Belgische 
bijdragen aan UNEP bestemd zijn voor het 
algemeen budget van de organisatie en niet 
meer voor specifieke programma’s en projec-
ten. Deze core-financiering is bedoeld om de 
efficiëntie van de multilaterale organisaties te 
verhogen en om meer voorspelbaarheid van 
de hulp te voorzien. UNEP is één van de 10 
uitvoerende agentschappen van de GEF.

Wereldbank
De Wereldbankgroep is een belangrijke 

partner van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking, gelet op het volume van de 
Belgische verplichte bijdrage die in 2009 
ruim 98,4 miljoen EUR bedroeg. Het DGOS 
werkt ook op vrijwillige basis nauw samen 
met de Wereldbank. De Wereldbank is ook 
één van de 10 uitvoerende agentschappen 
van de GEF.

Er dient op gewezen dat de hogere bijdra-
gen in 2005 en 2008 te verklaren zijn door 
tweevoudige betalingen waarmee België in 
beide jaren een achterstand op de normale 
betalingsperiodes heeft ingelopen. 

In de geest van het concentratiebeleid 
werd in 2004 overigens beslist de vrijwil-
lige bijdragen toe te wijzen aan slechts drie 
programma’s, die gericht zijn op de Millen-

Tabel 7.4  ODA-bijdragen van België tot de internationale financiële instellingen
(2004-2008 in miljoen EUR – afgeronde cijfers)

Tabel 7.3   Bijdragen van DGOS aan GEF

2004 2005 2006 2007 2008

Internationale Ontwikkelings Associatie (IDA) 74 148 74 74 171

Andere bijdragen tot Wereldbank 10 8 9 8 6

Regionale &  subregionale ontwikkelingsbijdrage 21 19 31 29 31

Multilaterale schuldkwijtschelding 7 12 19

IMF 5

TOTAAL IFI’s 110 175 121 123 237

GEF (x EURO) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Multilaterale en Europese 
programma’s (D4)

10.495.000 10.495.000 10.495.000 10.495.004 11.545.000 11.545.000

Verplichte bijdragen 10.495.000 10.495.000 10.495.000 10.495.004 11.545.000 11.545.000

Vrijwillige bijdragen - - - - - -

   Algemene middelen - - - - - -

   Toegewezen middelen - - - - - -

Speciale programma’s (D2) - - - - - -

Totaal (D4 + D2) 10.495.000 10.495.000 10.495.000 10.495.004 11.545.000 11.545.000
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Rio-Verdragen
De Belgische bijdragen aan het VN-

Verdrag ter Bestrijding van Woestijnvor-
ming (UNCCD) bedragen jaarlijks ongeveer 
70.000 EUR.  De bijdrage aan het hoofdbud-
get van de VN-Conventie voor Biologische 
diversiteit en het Protocol van Cartagena 
inzake bio-veiligheid bedroeg 190.175 EUR 
in 2003 en werd in 2004 opgesplitst tussen 
het federale niveau (30% voor DGOS) en de 
gefedereerde entiteiten (70%). In de periode 
2005-2008 bedroeg de DGOS-bijdrage aan 
UNCBD 146.165 EUR en de bijdrage van de 
gefedereerde entiteiten 251.311 EUR. 

In 2003 droeg België 273.371 EUR bij 
aan de hoofdbegroting van het VN-Klimaat-
verdrag en het Protocol van Kyoto. In 2004 
werd het totaalbedrag van 212.234 EUR ver-
deeld tussen het federale niveau (30% voor 

Speciaal programma voor Afrika-IFAD
De voorbije jaren ondersteunde de Bel-

gische federale regering het Speciale Pro-
gramma voor Afrika onder het Internationaal 
Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD). 
Tot de veldprojecten behoren onder meer 
plattelandsontwikkeling, waterbeheer, be-
bossing en bodemaantasting in gebieden in 
Afrika ten zuiden van de Sahara die bijzon-
der kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. 

Deze programma’s, die werden geïmple-
menteerd door het Belgisch Overlevingsfonds 
(BOF), werden teruggebracht tot 727.587 
EUR in 2003 en 1.467.600 EUR in 2004. In 
de periode 2005-2008 bedroeg de bijdrage 
van BOF aan IFAD 25,4 miljoen EUR. 

de armoede in de LDC-landen (minst ontwik-
kelde landen) te bestrijden. 

De hoofddoelstelling van de EDA bestaat 
in een duurzame economische ontwikkeling 
op lange termijn met behulp van de Poverty 
Reduction Strategy Papers (PRSP’s) van de 
partnerlanden. De Belgische bijdrage aan het 
EOF en aan de de Europese Ontwikkelings-
bank (EBRD) zijn te vinden in tabel 7.5. Het 
is op dit moment niet mogelijk een analyse 
te maken van de toewijzing van deze fond-
sen aan milieuaangelegenheden. Specifieke 
inspanningen voor klimaatverandering (mi-
tigatie of aanpassing) kunnen niet worden 
geïdentificeerd. 

 Multilateraal Fond van het Protocol 
van Montreal
Hoewel ozonafbrekende stoffen in grote 

mate verantwoordelijk zijn voor het broei-
kaseffect, zijn de directe resultaten van de 
financiële bijdragen aan het Multilateraal 
Fonds van het Protocol van Montreal op de 
beperking van de klimaatverandering moei-
lijk in kaart te brengen. Toch kunnen de beta-
lingen aan het Multilateraal Fonds indicatief 
zijn voor de bereidheid van een bepaald land 
om op internationaal vlak mee te werken aan 
duurzame ontwikkeling. 

De bijdragen van de Belgische federale 
regering aan de huidige bijstortingsperiode 
van het Multilateraal Fonds van het Protocol 
van Montreal bedroegen 2,03 miljoen EUR 
in 2003 en 1,7 miljoen EUR in 2004. Dit be-
drag bleef ongewijzigd voor de nieuwe bij-
stortingsperiode 2006-2008.

niumdoelstellingen. Zo werd voor de periode 
2004-2006 in totaal 6 miljoen EUR toegewe-
zen voor de nieuwe fase van het zogenaamde 
Belgische Partnerschap voor armoedebestrij-
ding. Via dit Wereldbankprogramma onder-
steunt België de voorbereiding en uitvoering 
van armoedebestrijdingsplannen in de zes 
Afrikaanse partnerlanden Mali, Niger, Mo-
zambique, Rwanda, Burundi en DR Congo. 

België neemt tevens deel aan het ‘Clean 
Air Initiative’ (CAI), een luik van het Ver-
voerbeleidsprogramma voor Afrika ten 
zuiden van de Sahara (Sub-Saharan Africa 
Transport Policy Programme - SSATP), dat 
zich toelegt op luchtvervuilingproblemen in 
stedelijke gebieden in Afrika (Cotonou en 
Ouagadougou). Ook het Water- en afvalwa-
terzuiveringsprogramma (WSP), meer speci-
fiek de samenwerking met de Regional Water 
Sanitation Group in Oostelijk en Zuidelijk 
Afrika, werd door de Belgische regering ge-
steund. In 2004 werden alle inspanningen 
onder dit programma geconcentreerd in DR 
Congo.

Europese Ontwikkelingshulp
De Europese Ontwikkelingshulp (EDA) 

valt onder de Akkoorden van Cotonou uit 
2000 tussen 77 ACP-landen (landen uit 
Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan) en 
de Europese Raad en de EU. De financiële 
regelingen ervan zijn opgenomen in het Pro-
tocol van het Negende Europese Ontwikke-
lingsfonds (EOF) voor de periode 2000-2007 
en bedragen 13,5 miljard EUR. Het tiende 
Europese ontwikkelingsfonds dat loopt van 
2008 tot 2013 bevat 22.682 miljard EUR. 
90% van deze middelen wordt gebruikt om 

Tabel 7.5   Belgische ODA-aanrekenbare bijdragen tot de Europese instellingen
(2004-2008, in miljoen EUR - afgeronde cijfers)

2004 2005 2006 2007 2008

EU-begroting (excl. EOF) 184 202 221 226 248

Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF)

87 91 98 97 123

Europese Investeringsbank (EIB) 6 13 7 10 10

Andere bijdragen 1

Totaal Europese instellingen 276 307 326 333 381
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stitute (ILRI) voor een beter graslandbeheer 
en de invoering van nieuwe landbouwpro-
ducten door het Internationaal Instituut voor 
Tropische Landbouw (IITA). België geeft 
jaarlijks meer dan 6 miljoen EUR aan de cen-
tra van de CGIAR.

Belgische bilaterale ODA7.2.2. 
De Belgische bilaterale ODA wordt via 

twee kanalen verleend. Er is de directe bila-
terale samenwerking (of regeringssamenwer-
king), bestaande uit de verschillende vormen 

Andere programma’s
Tot op zekere hoogte bieden ook andere 

programma’s die niet rechtstreeks gericht 
zijn op klimaatverandering voordelen op het 
vlak van mitigatie of aanpassing. 

Bepaalde acties van het multilaterale 
programma van de Voedsel- en Landbouwor-
ganisatie (FAO) dragen bij tot mitigatie: ste-
delijke en voorstedelijke landbouw in RDC, 
Ivoorkust, Bolivia en Namibië; en participa-
tief beheer van bodemgebruik in Cambodja, 
Senegal, Niger en Burkina Faso. 

DGOS) en de gewesten en gemeenschap-
pen (70%). In de periode 2004-2008 droeg 
DGOS 238.788 EUR bij aan het budget van 
het UNFCCC-secretariaat en 97.031 EUR 
aan het Protocol van Kyoto. De totale Bel-
gische bijdrage bedroeg 477.228 EUR aan 
UNFCCC en 307.418 EUR aan het Protocol 
van Kyoto. De Vlaamse regering betaalde 
in 2008 een vrijwillige bijdrage van 68.000 
EUR aan Trust Fund for Supplementary Ac-
tivities en het Trust Fund for Facilitating Par-
ticipation of Parties. 
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Het VN-Ontwikkelingsprogramma 
(UNDP), één van de 10 uitvoerende agents-
chappen van de GEF, is betrokken bij een 
project voor de vernieuwing van het elektri-
citeitsnetwerk in Irak (ENRP). 

Een aantal van de acties van de Advies-
groep Internationaal Landbouwonderzoek 
(CGIAR) houden rechtstreeks verband met 
duurzame landbouw (zie ook hoofdstuk 6) en 
zijn gericht op de aanpassing aan klimaatver-
andering. Hiertoe behoren onder meer acties 
van het International Livestock Research In-
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Landbouw en visserij
Er werd in totaal in de periode 2005-2008 

48,7 miljoen EUR besteed aan tastbare ini-
tiatieven in de landbouw via de directe bila-
terale samenwerking. Ongeveer 21% van de 
activiteiten kan beschouwd worden als kli-
maatgerelateerd. 

NGO’s, universiteiten en gespecialiseer-
de instellingen spelen een belangrijke rol op 
het vlak van duurzame landbouw. Meer dan 
100 miljoen EUR werd via indirecte samen-
werking geïnvesteerd in ontwikkeling van de 
landbouwsector, waarvan we ongeveer 19% 
als klimaatgerelateerd beschouwen.  

In de visserijsector (visvangst en aqua-
cultuur) werd via de directe bilaterale samen-
werking 1,7 miljoen EUR uitgegeven in de 
periode 2005-2008 en 292.213 EUR via in-
directe samenwerking. Hiervan beschouwen 
we 3% als klimaatgerelateerd.

Water
Over het geheel genomen besteedde Bel-

gië in 2005-2008 118,7 miljoen EUR aan wa-
terbevoorrading en –behandeling via directe 
bilaterale samenwerking en 16.8 miljoen 
EUR via indirecte samenwerking. Het be-
heer van watersystemen was voor de periode 
2005-2008 goed voor ongeveer 4 % van alle 
inspanningen en telt voor 50% als aanpassing 
aan klimaatverandering. 

De meeste projecten en programma’s in 
deze sector bevatten volgende activiteiten: de 
bescherming van rivieren, waterbekkens en 
watervoorraden, de productie van drinkwater 
en de bouw van waterbevoorrading- en be-
handelingsinstallaties. We beschouwen iets 
meer dan de helft of 74 miljoen EUR van de 

voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling (OESO). In totaal kan men stellen 
dat er in de periode 2005-2008 voor klimaat-
verandering via de bilaterale samenwerking 
161 miljoen EUR werd toegekend in de on-
derzochte sectoren. Van deze bijdragen heeft 
45% betrekking op aanpassing aan klimaat-
verandering en 55% op mitigatie. 

In tabel 7.6 wordt een overzicht gegeven 
van de inspanningen die België levert. Deze 
cijfers hebben betrekking op de implemen-
tatie van programma’s/projecten in de hier-
boven vermelde gebieden. Voor cijfers over 
capaciteitsopbouw en technologieoverdracht, 
zie verder.

Bosbouw
In de periode 2005-2008 werd bijna 7,5 

miljoen EUR geïnvesteerd in bosbouw, af-
komstig van bilaterale bronnen.  Dit ging 
voornamelijk naar activiteiten voor duur-
zaam bosbeheer in Bolivië, Peru en Congo 
DR (via gedelegeerde samenwerking met 
Wereldbank).

gemiddelde van 51 % van de totale bilaterale 
steun. Uit dit cijfer blijkt een duidelijke prio-
riteit voor LDC’s en Centraal-Afrika.

De totale ODA voor de periode 2005-
2008 die uitgegeven werd via directe en in-
directe samenwerking was ongeveer 1,6 mil-
jard EUR.

De belangrijkste bilaterale hulpprogram-
ma’s die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-
band houden met klimaatverandering worden 
opgesomd in tabel 7.6. Deze programma’s of 
projecten hebben betrekking op de sectoren 
bosbouw, landbouw, visserij, water (bevoor-
rading en behandeling van afvalwater), ener-
gie, milieubescherming, humanitaire hulp, 
industrie en geïntegreerde ontwikkeling. Aan 
deze sectoren werd in 2005-2008 ongeveer 
584 miljoen EUR uitgegeven via de bilate-
rale kanalen. 

Alle in beschouwing genomen acties zijn 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) en wer-
den door België gemeld aan het Ontwikke-
lingshulpcomité (DAC) van de Organisatie 

Tabel 7.6   Belgische bilaterale ODA (direct en indirect) 
voor de sectoren bosbouw, landbouw, visserij, water, energie, milieubescherming, humanitaire hulp, 
industrie en geïntegreerde ontwikkeling

 totaal 2005-2008 
 (EUR)

klimaatgerelateerd 
(EUR)

mitigatie 
(EUR)

adaptatie 
(EUR)

Direct 348.347.953 115.603.236 70.965.222 44.638.015

Indirect 235.558.321 45.178.859 18.506.434 26.672.425

Totaal bilateraal 583.906.274 160.782.095 89.471.656 71.310.440

van steun die op federaal niveau of door ge-
westen en gemeenschappen worden beheerd. 

Daarnaast is er de indirecte bilaterale sa-
menwerking, bestaande uit programma’s die 
door het DGOS worden medegefinancierd, 
maar worden voorbereid en geïmplemen-
teerd door zogenoemde indirecte spelers, zo-
als erkende NGO’s, Belgische universiteiten 
en wetenschappelijke instellingen en vereni-
gingen, gespecialiseerd in het opleiden van 
human resources in ontwikkelingslanden. 

Er bestaan eveneens speciale program-
ma’s voor humanitaire hulp en conflictpre-
ventie, en ook het Belgisch Overlevingsfonds 
(BOF) speelt hierin een belangrijke rol. De 
indirecte samenwerking neemt gestaag toe 
en was in 2008 goed voor 193 miljoen EUR. 
Een stijging naar 244 miljoen EUR wordt 
voorzien in 2009, hetzij 18 % van de totale 
Belgische ODA. De geografische concen-
tratie van de bilaterale samenwerking neemt 
aanzienlijk toe: de drie belangrijkste ontvan-
gers van bilaterale steun (Congo DR, Rwanda 
en Burundi) vertegenwoordigden in 2008 een 
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De meeste projecten/programma’s die 
verband houden met biodiversiteit beschik-
ken tevens over een component klimaatver-
andering en worden voor 50% in aanmerking 
genomen voor klimaatverandering. Slechts 
1% van alle projecten is 100% gericht op de 
mitigatie van klimaatverandering. Op het ge-
bied van bodemgebruik en bodemaantasting 
houdt 75% van alle projecten verband met de 
mitigatie van klimaatverandering.

Industrie 
Er werd voor 5,5 miljoen EUR gereali-

seerd aan projecten en programma’s in de pe-
riode 2005-2008 in de industriesector via de 
bilaterale samenwerking, voornamelijk via 
het indirecte kanaal. Volgende activiteiten 
werden in aanmerking genomen: activitei-
ten in de houtverwerkende nijverheid, pro-
jecten en programma’s in de agro-industrie, 
beleidsmatige activiteiten en investeringen 
in onderzoek voor industriële toepassingen. 
We beschouwen daarvan ongeveer 12% als 
klimaatgerelateerd.

Multisectoreel
Deze groep projecten en programma’s 

zijn sectoroverschrijdend en beogen een geïn-
tegreerde aanpak van bv. plattelandsontwik-
keling, stedelijke ontwikkeling en opleiding 
en vorming.  Via de bilaterale kanalen werd 
ongeveer 200 miljoen EUR geïnvesteerd in 
deze manier van samenwerken in de periode 
2005-2008, waarvan 30 miljoen EUR kli-
maatgerelateerd. Deze klimaatgerelateerde 
activiteiten zijn vooral gericht op adaptatie.

Belgische bilaterale inspanningen in de wa-
tersector als klimaatgerelateerd.

Energie
De bijdragen van België aan de energie-

sector bedroegen in de periode 2005-2008 
13,9 miljoen EUR via de bilaterale samen-
werking. Meer dan de helft van de middelen 
werd toegekend aan energieoverdracht en 
de vernieuwing van bestaande netwerken. 
Deze inspanningen worden voor 50% in aan-
merking genomen voor de mitigatie van de 
klimaatverandering. Inspanningen voor niet-
hernieuwbare energie en nucleaire energie 
tellen voor 20% mee als mitigatie, terwijl 
wind- en zonne-energie volledig in aanmer-
king worden genomen. 

In Rwanda is een belangrijke activiteit te 
vermelden voor de herstelling van miniwa-
terkrachtcentrales in functie van plattelands-
ontwikkeling. Er worden ook activiteiten 
gepland om gebruik te maken van de mo-
gelijkheden van zonne-energie. Momenteel 
loopt er een studie over de mogelijkheid van 
windenergie in Rwanda.

Milieu
In de onderzochte periode besteedde 

België 78 miljoen EUR aan activiteiten in 
de sector milieubescherming. Het grootste 
deel daarvan was bestemd voor multilaterale 
organisaties. België stelde in 2005-2008 5,8 
miljoen EUR ter beschikking voor milieu-
programma’s via directe bilaterale samen-
werking en 4,4 miljoen EUR voor indirecte 
samenwerking. 
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en/of afvalwaterzuivering te helpen, als er in-
woners zijn in Vlaanderen. 

Via  het uitvoeren van projecten in ont-
wikkelingslanden, het verbreden van het 
draagvlak, studiewerk, de bundeling van ken-
nis en expertise, de mobilisatie en verhoging 
van de financiële middelen en de optimale 
aanwending van kennis en middelen wil het 
Partnerschap deze doelstelling waarmaken.

Bosbouw
In 2002 richtte de Vlaamse Regering 

een Vlaams Fonds voor het behoud van het 
Tropisch Bos op. Dit werd opgericht in uit-
voering van internationale engagementen 
rond biodiversiteit en duurzaam bosbeheer. 
De projecten die vanuit het Vlaams Fonds 
Tropisch Bos worden ondersteund zijn klein-
schalige projecten die lokaal verankerd zitten 
bij bevolkingsgroepen. 

De projecten hebben als doelstellingen de 
bescherming van de biodiversiteit in natuur-
parken en tropische bossen, de strijd tegen il-
legale houtkap, het bevorderen van een duur-
zame houtkap teneinde gecertificeerd hout op 
onze markten te brengen, het bevorderen van 
ecotoerisme en steun aan herbebossing van 
gedegradeerde gebieden en agroforestry.

In 2006 is de werking van het Vlaams 
Fonds Tropisch Bos geëvalueerd. Zijn wer-
king zal in de toekomst beter aansluiten bij 
de uitdaging van klimaatverandering. Het 
Fonds wil meer inzetten op bebossings- en 
herbebossingsprojecten in de context van het 
Protocol van Kyoto, en tegelijk er nog meer 
naar streven dat dergelijke projecten een we-
zenlijke bijdrage leveren voor biodiversiteits-

Vlaamse ontwikkelings-7.2.3. 
samenwerking

De begroting voor Vlaamse ontwikke-
lingssamenwerking kende in de legislatuur 
2004-2009 een stijging met 70 %. De ODA 
nam toe met 50 % (van 28,9 miljoen in 2004 
naar 43,4 miljoen EUR in 2008).

De bilaterale ontwikkelingssamenwer-
king is geconcentreerd op zuidelijk Afrika, 
meer bepaald de landen Zuid-Afrika, Mo-
zambique en Malawi. 

De inspanningen van de Vlaamse ontwik-
kelingssamenwerking op het vlak van kli-
maatverandering focussen zich op duurzaam 
waterbeheer en watervoorziening, bosbouw, 
landbouw en beheer van natuurlijke rijkdom-
men.

Water
Binnen het UNESCO Internationaal Hy-

drologisch Programma (IHP) worden projec-
ten rond waterbeheer en beheer van natuur-
lijke grondstoffen in ontwikkelingslanden 
gefinancierd. Binnen de periode 2006-2010 
gaat het om een bijdrage van 3.522.330 USD, 
goed voor 42,2% van de totale fondsen voor 
het IHP.

Sinds 2003 loopt een grootschalig water- 
en afvalwaterzuiveringsprogramma in het 
district Sekhukhune in Zuid-Afrika.

Het Vlaams Partnerschap Water voor 
Ontwikkeling is een op Wereldwaterdag 
2004 gelanceerd samenwerkingsverband tus-
sen Vlaamse NGO’s, bedrijven, (onderwijs)
instellingen en de Vlaamse overheid. Vlaan-
deren engageerde zich om tegen 2015 even-
veel mensen in derdewereldlanden aan water 
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gouvernementele organisaties. Zo is er bv. 
de vereniging ADGembloux die een oplei-
dingscentrum voor plattelandsontwikkeling 
en bosbeheer in Senegal ondersteunt.

Landbouw7.3.2. 
België besteedde 7,5 miljoen EUR aan 

capaciteitsopbouw en voorlichting op het 
vlak van landbouw in de periode 2005-2008. 
Daarnaast waren er aanzienlijke inspannin-
gen voor landbouwonderzoek, 26 miljoen 
EUR, die vooral gingen naar de Adviesgroep 
Internationaal Landbouwonderzoek (CGI-
AR). De Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) en de Conseil Interuniversitaire de 
la Communauté Française (CIUF) dragen 
met hun jaarlijkse beurzen voor buitenlandse 
studenten bij aan tal van programma’s. Duur-
zame landbouw en bodembeheer zijn be-
langrijke elementen in deze programma’s en 
dragen bij tot capaciteitsopbouw op het vlak 
van klimaatverandering. Naar schatting 25% 
van de onderzoeksprogramma’s en 15% van 
de capaciteitsopbouwprogramma’s omvatten 
een component klimaatverandering.

Water 7.3.3. 
Op het gebied van waterbeheer worden 

relatief kleine bedragen bestemd voor  capa-
citeitsopbouw  en  technologieoverdracht: 2,5 
miljoen EUR in de periode 2005-2008. Deze 

Het DGOS, zoals de gefedereerde entitei-
ten, hebben het aspect technologieoverdracht 
en capaciteitsopbouw altijd opgenomen in 
hun bilaterale overeenkomsten. De over-
dracht van milieuvriendelijke technologie 
moet een snelle groei van de ontwikkelings-
landen mogelijk maken en tegelijkertijd het 
milieu en de natuurlijke hulpbronnen vrij-
waren. Capaciteitsopbouw heeft dezelfde 
doelstelling en moet de individuele landen in 
staat stellen snel te voldoen aan de vereisten 
van de verschillende internationale overeen-
komsten, nationale plannen, technologische 
evolutie, enz. De meeste veldactiviteiten op 
het vlak van capaciteitsopbouw en technolo-
gieoverdracht worden geleid door multilate-
rale en indirecte actoren. 

Hoewel het moeilijk is om een nauwkeu-
rige schatting te maken van het aandeel van 
de programma’s en projecten dat verband 
houdt met klimaatverandering, volgt hieron-
der een overzicht van de inspanningen op het 
vlak van capaciteitsopbouw en technologie-
overdracht, gebaseerd op dezelfde methodo-
logie als diegene die werd gebruikt voor de 
bilaterale analyse. 

Bosbouw7.3.1. 
In 2005-2008 werden activiteiten op het 

vlak van capaciteitsopbouw voornamelijk 
gecofinancierd en uitgevoerd door de niet-

Dit vertaalt zich ondermeer in een steun 
van 765.000 EUR aan het “Instituut voor 
Energie en Milieu van de Francofonie” 
(IEPF). Het programma van IEPF bevat:

steun aan het ontwikkelen van nationale – 
strategieën voor duurzame ontwikkeling 
in ontwikkelingslanden
vorming van deskundigen in het beheer – 
van natuurlijke rijkdommen
steun aan ontwikkelingslanden die beho-– 
ren tot de francofonie om zich voor te be-
reiden op de klimaatonderhandelingen

Daarnaast ondersteunt de Waalse rege-
ring via bilaterale samenwerking: 

onderzoek in Bolivië (regio La Paz) naar – 
de gevolgen van klimaatverandering op 
gletsjers en implicaties voor het beleid 
van water voor drinkwater- en energie-
voorziening
onderzoek naar klimaatveranderingen en – 
aandeel van de mens hierin in Patagonië 
(Chili)
onderzoek naar de brandstof Bioterre als – 
alternatief voor houtskool in Senegal. Dit 
onderzoek startte in 2004 en wordt verder 
ondersteund tot 2011. 

behoud en de sociale ontwikkeling van de be-
trokken bevolkingsgroepen.

Integratie binnen het Vlaams beleid 
voor ontwikkelingssamenwerking
De Vlaamse ontwikkelingssamenwer-

king is in Malawi en Zuid-Afrika thematisch 
geconcentreerd op landbouw en voedselze-
kerheid. Door de verregaande impact van 
klimaat verandering op de landbouw (het 
slinken van de beschikbaarheid van irriga-
tiewater, de afname van vruchtbare grond, 
het inkrimpen van het teelseizoen…) worden 
de resultaten van de ontwikkelingsprojecten 
rechtstreeks beïnvloed. 

In de strategienota met Malawi (2009-
2013) werd klimaatverandering dan ook op-
genomen als transversaal thema binnen de 
samenwerking. In de strategienota met Mo-
zambique (2006-2010) is ‘duurzame ontwik-
keling’ als transversaal thema opgenomen.

Waalse regering7.2.4. 
Tijdens de Ministeriële Conferentie van 

de Francofonie (CMF) in Antananarivo op 
22 en 23 november 2005 heeft het Waalse 
Gewest zich ertoe verbonden om tijdens de 
periode 2006-2009 actief deel te nemen aan 
de realisatie van de opdrachten met betrek-
king tot de diversiteit, de ondersteuning, de 
opleiding en het onderzoek, evenals aan de 
ontwikkelingssamenwerking ten behoeve 
van duurzame ontwikkeling en solidariteit.

Activiteiten die verband houden met 7.3. 
technologieoverdracht en capaciteitsopbouw
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inspanningen worden gelijkmatig verdeeld 
over bilaterale, indirecte en gewestelijke sa-
menwerking (10%). Er is bv. het Water Users 
Association Support Programme in Kenia 
met vorming op het vlak van waterbeheer. 
België steunt geen specifieke programma’s 
voor wateronderzoek, maar investeert wel in 
bredere onderzoeksprogramma’s rond water. 
Voorbeelden zijn de bijdrage van DGOS aan 
waterprojecten van de VLIR en de Vlaamse 
bijdrage tot het Science Trust Fund van de 
UNESCO dat water als zijn belangrijkste pri-

Milieu7.3.5. 
Er worden beperkte bedragen toegewezen 

aan capaciteitsopbouw en technologieover-
dracht in programma’s die uitsluitend gericht 
zijn op vorming op het vlak van milieubes-
cherming. Het gaat om kleinschalige pro-
jecten voor een totaal van 290.000 EUR in 
2005-2008. Een voorbeeld is de conferentie 
over woestijnvorming in 2008 en de confe-
rentie “Klimaat en ontwikkelingssamenwe-
rking”, georganiseerd door de minister van 
ontwikkelingssamenwerking. 

Samenwerking 7.3.6. 
met universiteiten en 
wetenschappelijke instellingen

De institutionele steun aan de universteit 
Abomey Calavi te Benin en de universiteit 
van Kinshasa in Congo DR en aan de ge-
specialiseerde opleiding aan de universiteit 
Hassan II Ain Chock te Marokko heeft een 
rechtstreekse link met mitigatie. Het gaat 
over opleidingen op het vlak van hernieuw-
bare energie en biobrandstoffen.

Daarnaast steunt DGOS via CIUF en 
VLIR universiteiten in Marokko, Ethiopië en 
Congo DR die een opleiding bieden op het 
vlak van het beheer van natuurlijke rijkdom-
men, waterbeheer en landdegradie en bosbe-
heer. Deze activiteiten kaderen meer binnen 
het domein van aanpassing aan klimaatver-
andering.

Referenties
België (2005), OESO-DAC Peer Review: 

voornaamste vaststellingen en aanbe-
velingen

Jaarverslag 2008 van het DGOS
Gele Boek Multilaterale samenwerking, 

2009
ODA-gegevensbank, DGOS
Beleidsnota van de Minister, 2009

Duurzame landbouw is een essentieel onderdeel van 
het VLIR-KUL-project, dat erosie en watervervuiling 
in de Uluguru Mountains in Tanzania tegengaat.

oriteit heeft. De helft van de andere projecten 
houdt verband met capaciteitsopbouw op het 
vlak van geïntegreerd waterbeheer.

Energie 7.3.4. 
België investeerde in de periode 2005-

2008 niet in specifieke activiteiten voor vor-
ming op het vlak van energie. In 2004 werd 
een onderzoeksprogramma betreffende zon-
ne-energie in Marokko gesteund (via CIUF, 
74000 EUR).

Ook voor wat betreft de studie en opvol-
ging van de impact van klimaatverandering 
zijn verschillende initiatieven terug te vin-
den. Zo is er de subsidie aan het Koninklijk 
Instituut voor Natuurwetenschappen. Deze 
instelling is verantwoordelijk voor het we-
tenschappelijk beheer en het secretariaat van 
het “nationaal Belgisch focal point voor het 
biodiversiteitsverdrag”. Het werkt een pro-
gramma uit voor capaciteitsopbouw in onze 
partnerlanden met als doelstellingen:

de promotie van het onderzoek naar bio-– 
diversiteit 
de gegevensverwerking met betrekking – 
tot de biodiversiteit, inclusief de opvol-
ging van de impact van klimaatverande-
ring. 
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In België zijn de beleidsdomeinen met 
betrekking tot wetenschap, technologie en 
innovatie (WTI) verdeeld over alle gefede-
reerde en federale entiteiten. Technologie en 
innovatie behoren voornamelijk tot de op-
drachten van de gewesten, die verantwoorde-
lijk zijn voor economisch gericht onderzoek, 
technologische ontwikkeling en de bevorde-
ring van innovatie in brede zin. De gewesten 
steunen ook onderzoek in verband met hun 
eigen (gewestelijke) bevoegdheidsdomeinen. 
De gemeenschappen zijn bevoegd voor fun-
damenteel onderzoek, meestal uitgevoerd in 
instellingen voor hoger onderwijs, en voor 
onderzoek in verband met hun eigen (ge-
meenschappelijke) bevoegdheidsdomeinen. 

De federale regering is verantwoordelijk 
voor wetenschappelijke activiteiten die ver-
band houden met haar eigen bevoegdheids-
domeinen, d.i. wetenschappelijk onderzoek 
in een aantal specifieke gebieden (Antarctica, 
de ruimte en nucleair onderzoek), en ontwik-
kelt in overeenstemming met de gemeen-
schappen en gewesten WTI-activiteiten van 
nationaal en internationaal belang. Verder 
vallen de Openbare onderzoeksorganisaties 
onder de bevoegdheid van de gewesten, ter-
wijl zowel de gemeenschappen als de fede-
rale regering bevoegd zijn voor een aantal 
wetenschappelijke instellingen.

Samenwerking en overleg die de grond-
slag vormen bij de formulering van beslis-
singen en meningen in verband met de EU, 

worden georganiseerd door de Commissie 
internationale samenwerking en de Commis-
sie federale samenwerking, waarin vertegen-
woordigers van de federale staat, de gemeen-
schappen en de gewesten zijn opgenomen. 
Beslissingen worden in de CFS-CIS bij con-
sensus van alle partijen genomen. 

De Interministeriële Conferentie over 
Wetenschapsbeleid (IMCWB) is het hoogste 
samenwerkingsniveau, met ministeriële ver-
tegenwoordigers van de federale en gefede-
reerde entiteiten.

De verschillende gefedereerde en fede-
rale entiteiten beheren, autonoom of in sa-
menwerkingsverband, onderzoeksinfrastruc-
turen, onderzoekverspreidingsstructuren en 
samenwerking op verschillende niveaus. Bij-
gevolg is het Belgische wetenschaps- en in-
novatiesysteem eerder een mix van drie grote 
systemen die in zekere mate samenwerken op 
een aantal vlakken, maar toch onafhankelijk 
functioneren binnen de Belgische context.

De verschillende academiën zoals de 
Académie royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique, de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Weten-
schappen en Kunsten, en de Academie voor 
Geneeskunde van België zijn voornamelijk 
ondersteunende structuren die verantwoorde-
lijk zijn voor de verspreiding van informatie 
over onderzoek gesubsidieerd door de ver-
schillende gefedereerde en federale entitei-
ten.

Er bestaan beleidslijnen inzake klimaat-
onderzoek op elk beleidsniveau, en kli-
maatonderzoeksactiviteiten worden vooral 
uitgevoerd in universiteiten en onderzoeksin-
stellingen.

Algemeen beleid8.1. 

De voorbereiding van het deel “Onderzoek” werd gecoördineerd 
door:

Sophie Verheyden

Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

De voorbereiding van het deel ”Systematische waarneming” werd 
gecoördineerd door: 

Steven Dewitte

Koninklijk Meteorologisch Instituut 

Departement Waarnemingen

Onderzoek en 8.  
systematische 
waarneming
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derzoekers ook gebruik maken van gegevens 
van operationele en wetenschappelijke satel-
lietmissies zoals METEOSAT, MSG, MTG, 
METOP, ENVISAT, ERS, EARTH EXPLO-
RERS, SENTINELS, enz.

Verspreiding van onderzoek en 
onderzoeksstructuren
De Dienst voor Wetenschappelijke en 

Technische Informatie (DWTI), die volledig 
in het Federaal Wetenschapsbeleid is geïn-
tegreerd, is een informatiebemiddelaar ten 
dienste van de wetenschappelijke gemeen-
schap, de bedrijfswereld en de niet com-
merciële organisaties. Daartoe behoren met 
name de overheidsinstanties, maar ook stu-
denten, onderwijzers, zelfstandigen en privé-
personen. De DWTI beheert het ‘Belgische 
Portaal voor Onderzoek en Innovatie’ (www.
research.be), waar een schat aan onderzoeks-
informatie terug te vinden is, onder meer 
over klimaatonderzoek.

Binnen het programma Wetenschap voor 
een Duurzame Ontwikkeling werden er op-
volgingscomités bestaande uit lokale stake-
holders (waaronder beleidsmakers) en eind-
gebruikers opgericht voor elk projectnetwerk. 
Het doel is de interacties tussen onderzoek en 
beleid te versterken.

Wetenschappelijke platformen beheerd 
door het Federaal Wetenschapsbeleid, zoals 
het Belgisch Poolplatform en het Platform 
voor Biodiversiteit, informeren wetenschap-
pers, beleidsmakers en het grote publiek over 
gerelateerde onderzoeksonderwerpen en za-
ken die verband houden met het beleid.

Federale wetenschappelijke 
instellingen
Tien federale wetenschappelijke instel-

lingen staan onder toezicht van het Federaal 
Wetenschapsbeleid, dat hen ondersteunt bij 
hun administratieve, financiële en materiële 
beheer en bij de coördinatie en ontwikkeling 
van hun onderzoek en wetenschappelijke 
openbare dienstverleningsactiviteiten. Som-
mige van deze federale wetenschappelijke 
instellingen voeren klimaatonderzoek uit, 
ontwikkelen en houden klimaatrelevante col-
lecties, of zijn betrokken bij klimaatobserva-
ties.

Andere federale departementen die sub-
stantiële onderzoeksbudgetten beheren zijn 
Economische Zaken, Defensie, Sociale Za-
ken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Justitie 
en Ontwikkelingssamenwerking, elk op hun 
eigen specifieke domein.

Onderzoeksinfrastructuren
Verschillende onderzoeksinfrastructuren 

die gebruikt worden bij klimaatonderzoek, 
zoals de Belgica (een schip dat wordt inge-
zet voor marien onderzoek) en de Belgische 
‘emissieloze’ Prinses Elisabeth-basis (die 
zich op de Utsteinen Nunatak in Dronning 
Maud Land - Oost-Antarctica bevindt), wor-
den (mede)gefinancierd door het Federaal 
Wetenschapsbeleid.

Via ruimtevaartprogramma’s die (mede)
gefinancierd worden door het Federaal We-
tenschapsbeleid, staat er allerlei ruimtevaart-
infrastructuur zoals instrumenten, satellieten 
en grondstations, ter beschikking van onder-
zoekers. Dankzij de sterke participatie van 
België in ESA en EUMETSAT kunnen on-

de federale regering en implementeert ze. 
Het kan programma’s en activiteiten betref-
fen die door de federale overheid autonoom 
werden ontwikkeld of binnen het raamwerk 
van samenwerkingsakkoorden met gewesten 
of gemeenschappen. Een essentiële taak van 
het Federaal Wetenschapsbeleid is de imple-
mentatie en coördinatie van wetenschappelij-
ke, technische en aardobservatie-activiteiten 
waarvoor een meerjarenbenadering en vaak 
een interdisciplinaire aanpak vereist is. Het 
Federaal Wetenschapsbeleid beheert het Bel-
gische ‘ruimte’-budget voor nationale en in-
ternationale ruimtevaartprogramma’s.

De federale overheid  8.1.1. 

Federaal Wetenschapsbeleid
Op federaal niveau is de Ministerraad van 

de federale regering het uitvoerend orgaan, 
verantwoordelijk voor het WTI-beleid. De 
administratieve structuur verantwoordelijk 
voor de implementatie van het federale we-
tenschapsbeleid is de Programmatorische fe-
derale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, 
die onder de bevoegdheid staat van de Mi-
nister van Wetenschappelijk Onderzoek. Het 
Federaal Wetenschapsbeleid bereidt acties 
voor die vallen onder de bevoegdheid van 
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De Vlaamse regering (Gewest 8.1.4. 
en Gemeenschap)

Vlaams wetenschaps- en 
innovatiebeleid
Van juli 2004 tot juni 2009 was er één mi-

nister, de Vlaamse Minister voor Economie, 
Wetenschap, Innovatie, Buitenlandse handel 
en Ondernemen, verantwoordelijk voor het 
Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Ge-
durende deze regeringsperiode vielen univer-
siteiten en instellingen voor hoger onderwijs 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse Minis-
ter voor Onderwijs en Werkgelegenheid.

Onderzoekssubsidies voor universiteiten 
worden vrijgemaakt op basis van een directe 
en niet-concurrentiële aanpak (¼ wordt ge-
bruikt voor O&O-doeleinden), via het De-
partement Onderwijs en Vorming, alsook op 
concurrentiële basis. In het laatste geval zijn 
de belangrijkste subsidiebronnen het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaan-
deren (FWO), het Bijzonder Onderzoeks-
fonds (BOF), en twee instrumenten bij het 
IWT: doctorale studiebeurzen op academisch 
niveau en het Strategisch Basisonderzoek 
programma (SBO), dat tot doel heeft on-
derzoeksprojecten van topniveau die wor-
den uitgevoerd in Vlaamse universiteiten en 
openbare onderzoeksinstellingen, te steunen.

Er zijn een aantal opmerkelijke specifieke 
beleidsinstrumenten die worden gebruikt om 
onderzoek te ondersteunen, zoals Odysseus 
(een programma met de bedoeling Vlaamse 
toponderzoekers terug te halen uit het buiten-
land en buitenlandse toponderzoekers aan te 
trekken), Methusalem (een programma dat 
uitmuntendheid beloont voor een lange duur 

den geclassificeerd volgens onderzoeksdisci-
pline en niet thematisch. Klimaatonderzoek 
wordt voornamelijk ingedeeld onder de ru-
brieken ‘Aardwetenschappen’ en ‘Exacte 
wetenschappen’. Het Fonds voor opleiding 
tot het onderzoek in nijverheid en landbouw 
(FRIA) behoort tot de verantwoordelijkheden 
van het FNRS en kent onderzoekstoelagen 
toe voor meer toegepaste onderwerpen. 

Andere geassocieerde financieringsorga-
nen zijn: het Interuniversitair Instituut voor 
kernwetenschappen (IISN), het Fonds voor 
geneeskundig wetenschappelijk onderzoek 
(FRSM), FRFC - Fonds de la Recherche fon-
damentale collective à l’Initiative des Cher-
cheurs. Het FNRS van de Franse Gemeen-
schap in België heeft een wetenschappelijk 
samenwerkingsakkoord met het Fonds Na-
tional de la Recherche (F.N.R.) van Luxem-
burg.

De ARC-regeling (Geconcerteerde On-
derzoekactie) vormt een belangrijk instru-
ment voor wetenschapsbeleid, onder toezicht 
van de Minister en de academische instellin-
gen. Het doel is onderzoekscentra uit te bou-
wen over verscheidene onderwerpen.

De Franse Gemeenschap, via het Com-
missariaat-Generaal voor Internationale 
Relaties (CGRI) en de Directie Externe Be-
trekkingen (DGRE), heeft wetenschappelijke 
samenwerkingsakkoorden met Bulgarije, 
Frankrijk, Italië, Slovakije, Roemenië en Po-
len en zorgt voor financiering om de uitwis-
selingen met onderzoekers in deze landen te 
vergemakkelijken.

Voor meer informatie over:
onderzoek in het Waals Gewest, ga naar – 
de website http://recherche-technologie.
wallonie.be
het milieu in het Waals Gewest, ga naar de – 
web site www.environnement-wallonie.
be
energie in het Waals Gewest, ga naar de – 
website www.energie-wallonie.be

De Franse Gemeenschap8.1.3. 
In de Franse Gemeenschap heeft de Mi-

nister van Hoger Onderwijs en Wetenschap-
pelijk Onderzoek de hoofdverantwoorde-
lijkheid voor het WTI-beleid binnen deze 
gefedereerde instelling. De andere ministers 
van deze regering zijn verantwoordelijk voor 
een beperkte portefeuille van programma’s 
binnen hun eigen bevoegdheidsdomeinen. 

Het administratieve lichaam belast met 
de voorbereiding en implementatie van het 
wetenschapsbeleid is het ‘Direction Généra-
le de l’Enseignement non obligatoire et de la 
Recherche scientifique’ (DGENORS) van het 
Ministerie van de Franse Gemeenschap. 

Deze administratie is verantwoordelijk 
voor de financiering van universitaire instel-
lingen en hogescholen en voor fundamenteel 
onderzoek (FNRS), de ontwikkeling van Ge-
concerteerde Onderzoeksacties (ARCs) en 
opleidingen in industrieel en landbouwon-
derzoek (FRIA). 

In de praktijk is het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS) 
het belangrijkste orgaan voor de financiering 
en het beheer van onderzoek. Het financiert 
niet-gericht fundamenteel onderzoek op een 
bottom-up manier. Onderzoeksthema’s wor-

Alle onderzoeksprojectrapporten, inclu-
sief die over klimaat, zijn terug te vinden op 
de website van Federaal Wetenschapsbeleid.

Waals Gewest 8.1.2. 
In het Waals Gewest is de Waalse Minis-

ter van Onderzoek en Nieuwe Technologieën 
bevoegd voor WTI-beleid. Hij beheert de 
belangrijkste component van het gewestelijk 
WTI-beleid, namelijk onderzoek met tech-
nologische implicaties. De andere ministers 
zijn ook bevoegd om onderzoeksactiviteiten 
in hun bevoegdheidsgebied te financieren. 
Ze ontwikkelen deze activiteiten in volledige 
autonomie. 

Het administratieve lichaam belast met 
de voorbereiding en uitvoering van het be-
leid is het ‘Direction générale opérationnelle 
Économie, Emploi et Recherche’. Binnen de 
departementen ‘Competitivité et innovation’, 
‘Développement technologique’ en ‘Pro-
grammes de recherche’ ontwikkelt dit bestuur 
projecten en beheert het programma’s en sub-
sidies ter ondersteuning van O&O en techno-
logische innovatie in bedrijven, onderzoeks-
centra en universiteiten van het gewest.

Andere bestuursdirecties van het Minis-
terie van het Waals Gewest zijn verantwoor-
delijk voor het beheer van kleinere budgetten 
en acties ter ondersteuning van WTI-activi-
teiten in hun eigen bevoegdheidsdomeinen: 
Natuurlijke Rijkdommen en Milieu, Sociale 
Actie en Gezondheid, Ruimtelijke Ordening, 
Uitrusting en Vervoer, Duurzame Energie en 
Duurzaam Bouwen, enz.
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ciering van het wetenschappelijk onderzoek 
en de technologische innovatie door onder-
nemingen, universiteiten en instellingen voor 
hoger onderwijs gevestigd in het gewest. 
Het IWOIB is ook als enige verantwoorde-
lijk voor alle zaken met betrekking tot inter-
nationale samenwerking en onderzoek: het 
Europees kaderprogramma voor Onderzoek 
en Technologische Ontwikkeling, Eureka, 
COST... Ten slotte heeft het IWOIB de ver-
eniging zonder winstoogmerk Research in 
Brussels (RIB) gemachtigd om alle samen-
werkingsakkoorden die het gewest heeft on-
dertekend, te implementeren.

Andere overheidsdiensten, zoals het 
Brussels Instituut voor Milieubheer (BIM) 
of het Bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV 
- Mobiel Brussel), financieren eenmalige 
studies die eerder gericht zijn op het defini-
eren en beoordelen van hun beleidslijnen. 
Het Brussels Agentschap voor de Onderne-
ming (BAO) helpt ondernemingen projecten 
van innovatieve aard of met technologische 
inhoud te evalueren, op te starten en te ont-
wikkelen.

De Duitstalige Gemeenschap8.1.6. 
In de Duitstalige Gemeenschap is de Mi-

nister van Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek verantwoordelijk voor zaken in 
verband met wetenschappelijk onderzoek. 
Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek 
worden gebruikt voor doctorale en postdoc-
torale studiebeurzen.

In 2004 startte de Vlaamse regering 
een Milieu- en energietechnologie Innova-
tie Platform (MIP) op om innovatie in mi-
lieu- en energietechnologie te bevorderen 
en technologische valorisatie te stimuleren. 
In 2008 werd de focus van het MIP geher-
oriënteerd naar projecten in verband met het 
duurzaam gebruik van energie en materialen. 
Vanaf 2009 wordt het MIP ondergebracht 
in het VITO, dat een budget zal krijgen van 
ongeveer 8,6 miljoen EUR voor de periode 
2009-2010 (zowel haalbaarheidsstudies als 
samenwerkingsprojecten kunnen worden ge-
financierd).

In februari 2009 werd het Vlaamse Smart 
Grid Platform opgestart voor multidiscipli-
naire en cross-sectorale samenwerking tus-
sen alle Vlaamse actoren op het gebied van 
smart grids (bedrijven, onderzoeksinstellin-
gen en groepen).

Thematische onderzoeksprioriteiten wor-
den in de verf gezet door de steunpunten 
(thematische informatie- en coördinatiepun-
ten) ontwikkeld door het Departement Leef-
milieu, Natuur en Energie. Klimaatonder-
werpen worden behandeld in het steunpunt 
Duurzame Ontwikkeling.

Het Brussels Hoofdstedelijk 8.1.5. 
Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
het Ministerie voor Onderzoek verantwoor-
delijk voor het wetenschappelijk onderzoek. 
Op administratief niveau is het Instituut 
ter Bevordering van het Wetenschappe-
lijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel 
(IWOIB), opgericht door de ordonnantie van 
26 juni 2003, verantwoordelijk voor de finan-

De agentschappen die verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering en implementatie van 
beleidsbeslissingen zijn het Instituut voor 
de aanmoediging van innovatie door Weten-
schap en Technologie in Vlaanderen (IWT), 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(FWO), dat subsidies toekent op een con-
currentiële basis), en de ParticipatieMaat-
schappij Vlaanderen (PMV). Verder werd de 
Herculesstichting opgericht om zware infra-
structuur voor onderzoek te financieren. Het 
relevante adviesorgaan is de Vlaamse Raad 
voor Wetenschapsbeleid (VRWB). 

EWI past in essentie een bottom-up be-
nadering toe: er wordt steun toegekend aan 
initiatieven die door de actoren zelf worden 
voorgesteld, en in het algemeen zijn er wei-
nig inhoudsspecifieke Vlaamse onderzoeks-
programma’s.

Thematische prioriteiten
Hoewel het Vlaamse wetenschaps- en in-

novatiebeleid op een bottom-up benadering is 
gebaseerd, zijn er ook thematische prioritei-
ten vastgelegd door de regering, waaronder 
Energie, Technologie en Duurzame Techno-
logische Ontwikkeling. De belangrijkste on-
derzoeksactoren in deze domeinen zijn IWT 
Vlaanderen, dat prioriteit verleent aan Duur-
zame Technologische Ontwikkelingsprojec-
ten voornamelijk in verband met energie-ef-
ficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, de 
twee Instituten voor Strategisch Onderzoek 
op het vlak van Energie, het Vlaams Instituut 
voor Technologisch Onderzoek (VITO), en 
het Interuniversitair Micro-Elektronica Cen-
trum (IMEC).

met een structurele financiering aan perso-
nen, en waarmee wetenschappelijk talent 
doeltreffender kan worden behouden), Her-
cules (voor grootschalige investeringen in 
onderzoeksinfrastructuren voor zowel funda-
menteel als strategisch basisonderzoek).

Economie, Wetenschap en Innovatie 
Sinds 2006 bestaat de structuur van de 

Vlaamse overheid uit een department met 
verschillende agentschappen die zich be-
zighouden met verschillende (soms nieuwe) 
beleidsdomeinen. Op wetenschappelijk en 
innovatief gebied, werd er een nieuw be-
leidsdomein gecreëerd, namelijk ‘Economie, 
Wetenschap en Innovatie’ (EWI). 

De rol van EWI is het voorbereiden, be-
waken en evalueren van het openbaar beleid 
op het vlak van economische ondersteuning 
(waaronder ondernemen), wetenschap en in-
novatie. De missie van EWI is het uitbreiden 
van kennis en het vergemakkelijken en on-
dersteunen van een positief economisch kli-
maat in Vlaanderen door het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek en technologi-
sche innovatie. 

EWI beheert een aantal verschillende ta-
ken en speelt een coördinerende rol op zijn 
beleidsdomein. Verschillende Vlaamse on-
derzoekscentra voeren klimaatgerelateerd 
onderzoek uit: het Vlaams Infocentrum Land- 
en Tuinbouw (VILT) voor landbouw, het In-
stituut voor Natuur en bosonderzoek (INBO) 
voor bosbouw, het Instituut voor Landbouw 
en Visserij Onderzoek (ILVO) voor visserij 
en landbouw en het Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek (VITO).



145

tiviteiten. Het financiert met name een tech-
nisch-wetenschappelijk team dat de IPCC 
vice-voorzitter Prof. Jean-Pascal van Yper-
sele ondersteunt.

Federale 8.2.2. 
onderzoeksprogramma’s en 
-activiteiten

De implementatie van acties die onder 
het federale wetenschapsbeleid vallen is 
hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van 
het Federaal Wetenschapsbeleid. Klimaaton-
derzoek onder toezicht van het Federaal We-
tenschapsbeleid is voornamelijk geïntegreerd 
in het Plan voor wetenschappelijke onder-
steuning van een beleid gericht op Duurzame 
Ontwikkeling SPSD I (1996-2000) en SPSD 
II (2000-2005), en wordt verdergezet in het 
raamwerk van het Programma Wetenschap 
voor een duurzame ontwikkeling (SSD, 
2005-2009). 

Met betrekking tot deze programma’s is 
een samenwerkingsovereenkomst van kracht 
tussen de federale en gewestelijke overhe-
den. De selectieprocedure voor projecten is 
gebaseerd op een oproep tot het indienen van 
voorstellen, evaluatie door externe experts en 
het strategisch advies van een programma-
commissie. Potentiële gebruikers van onder-
zoeksresultaten zijn vertegenwoordigd in de 
gebruikerscomités op projectniveau.

Het lopende SSD-programma wordt hier-
na kort voorgesteld. Gedetailleerde informa-
tie vindt u op www.belspo.be/ssd/.

het ESSP (Earth System Science Par-– 
tnership) Global Carbon Project

België levert aanzienlijke bijdragen aan 
internationale aardobservatieprogramma’s 
zoals die van GEO, ESA, EUMETSAT, 
ECMWF, GMES, enz. In deze context is het 
Federaal Wetenschapsbeleid betrokken bij de 
ontwikkeling en exploitatie van operationele 
en wetenschappelijke satellieten.

In het kader van de creatie van de Eu-
ropese onderzoeksruimte nemen Belgische 
financieringsagentschappen deel aan ERA-
NETs, waarvan sommige relevant zijn voor 
klimaatonderzoek zoals in latere delen wordt 
beschreven.

België neemt regelmatig deel aan grote 
internationale evenementen zoals het Inter-
nationaal Pooljaar 2007-2008 of het Interna-
tionaal Jaar van de Planeet Aarde (UNESCO 
2007-2009).

Wetenschappelijke integratie en 
assessment
België draagt bij tot de internationale 

inspanningen voor wetenschappelijke inte-
gratie en assessment door de deelname van 
Belgische experts aan internationale expert-
panels en activiteiten op het vlak van assess-
ment en integratie, zoals het Intergouver-
nementeel Panel over Klimaatverandering 
(IPCC), de Wereld Meteorologische Organi-
satie (WMO), de European Ozone Research 
Co-ordination Unit (EORCU) en de Europese 
Subsidieprogramma’s. 

Het Federaal Wetenschapsbeleid treedt 
op als een aanspreekpunt voor het IPCC, en 
stimuleert en financiert daarbij wetenschap-
pers om actief deel te nemen aan IPCC-ac-

onderzoek). Verschillende bilaterale samen-
werkingsprogramma’s die lopen op meerdere 
bestuursniveaus ondersteunen zowel Euro-
pese als internationale bilaterale samenwer-
king.

Deelname aan internationale 
onderzoeksprogramma’s
Belgische wetenschappers nemen actief 

deel aan de volgende internationale klimaat-
gerelateerde onderzoeksprogramma’s (on-
volledige lijst):

het Internationaal Geosfeer-Biosfeer-– 
Programma (IGBP), met name de ker-
nprojecten SOLAS (Surface-Ocean-
Lower Atmosphere Study), PAGES (Past 
Global Changes), en IMBER (Integrated 
Marine Biogeochemistry and Ecosystem 
Research),
het World Climate Research Programme – 
(WCRP): in het bijzonder Climate Varia-
bility and Predictability (CLIVAR and 
EUROCLIVAR), de Arctic Climate Sys-
tem Study (ACSYS), Climate and Cryos-
phere (CLiC), en Stratospheric Processes 
and their Role in Climate (SPARC)
InterReg-progamma’s– 
het Energy Technology Systems Analysis – 
Programme (ETSAP - IEA en OECD)
Het 7– de Europese Kaderprogramma voor 
Onderzoek en Technologische ontwik-
keling (EU FP7): ice2sea, CARBO-
Extreme, COMBINE, REDD-ALERT, 
EPOCA...)
Intelligent Energy Europe (niet-technolo-– 
gisch onderzoek)
het European Ice Sheet Modelling Initia-– 
tive (EISMINT) en European Project for 
Ice Coring in Antarctica (EPICA) 

Onderzoek8.2. 

Onderzoeksactiviteiten in België worden 
uitgevoerd in universiteiten, instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoekscentra, (semi)-
openbare centra voor technologisch onder-
zoek, technologie-overdracht en innovatie, 
en ook in sectorale gemeenschappelijke on-
derzoekscentra en spin-offbedrijven.

Internationale samenwerking8.2.1. 
Klimaatgebonden onderzoek vereist in-

ternationale samenwerking. De reden daar-
voor is het grensoverschrijdend karakter en 
de complexiteit van het klimaatsysteem, met 
inbegrip van de dynamica, fysica en chemie 
in de troposfeer en de atmosfeer en hun in-
teractie, de rol van de cryosfeer en de hy-
drosfeer (met inbegrip van de oceanen) en 
de dynamica van ecosystemen en biogeo-
chemische cycli. Verder ligt ook het grens-
overschrijdend karakter van bestuur op dit 
domein, zoals beperking van klimaatveran-
dering en aanpassingsmaatregelen, eraan ten 
grondslag. Deze samenwerking heeft betrek-
king op verschillende activiteiten: onderzoek 
en waarneming, wetenschappelijke evaluatie 
en integratie. België speelt een actieve rol in 
deze inspanningen.

Samenwerking gebeurt door middel van 
instrumenten waarmee coördinatie op Euro-
pees niveau van nationaal gefinancierd on-
derzoek mogelijk is: ERA-NETs (European 
networks of research funders and managers) 
en COST (een intergouvernementeel kader 
voor Europese samenwerking het vlak van 
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van de vegetatie en verwante parameters op 
wereldwijd en regionaal niveau”. Het totale 
budget voor dit programma bedraagt 300.000 
EUR, waarvan 200.000 EUR is bestemd voor 
onderzoek (Zie http://telsat.belspo.be/ voor 
details). Het VEGETATION-2 instrument zal 
operationeel blijven tot ten minste 2008.

ESA – PRODEX: Sinds 1988 ondersteunt 
België diverse klimaatgerelateerde projecten 
via het PROgramme for the Development 
of scientific EXperiments (PRODEX) van 
de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). 
PRODEX financiert voorstellen gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor 
satellieten van ESA (of andere ruimtevaartor-
ganisaties), het kalibreren, valideren en ver-
werken van deze satellietgegevens, met inbe-
grip van de ontwikkeling van algoritmen, de 
ontwikkeling van specifieke toepassingen en 
het algemene gebruik van de wetenschappe-
lijke data van het instrument.

ESA –EOEP: Sinds 1999 neemt België 
deel aan het vrijwillige Aardobservatie En-
veloppe Programma van ESA. Verscheidene 
van de wetenschappelijke opdrachten die 
ontwikkeld zijn via dit programma, zijn re-
levant voor het klimaatonderzoek, bv. GOCE 
(observatie van de globale oceaanniveaus), 
ACE (Atmospheric Climate Explorer), 
CRYOSAT (meting van de fluctuaties in de 
ijsdikte), SMOS (observatie van grondvoch-
tigheid en zoutgehalte van oceanen), ADM-
Aeolus (meting van vertical windprofielen), 
SWARM (onderzoek van het geomagnetisch 
veld en de ontwikkeling in de tijd ervan), en 
EarthCARE (observatie van wolken, aëroso-
len en straling).

programma wordt er een databank geprodu-
ceerd om de verbanden te onderzoeken tus-
sen klimaatverandering en volksgezondheid 
(samenwerking tussen het Belgische Fede-
raal Wetenschapsbeleid en de FOD Volksge-
zondheid).

Onderzoeksprogramma’s en 
–activiteiten met teledectectie

STEREO II (2006-2013): Het doel van het 
STEREO II-programma (Support to Exploi-
tation and Research in Earth Observation) is 
de ontwikkeling van een autonome Belgische 
expertise inzake aardobservatie die voldoet 
aan internationale standaarden, als bijdrage 
aan een kenniseconomie. Het budget be-
draagt 25,8 miljoen EUR. De thematische 
onderzoeksprioriteiten van het programma 
houden direct of indirect verband met het 
klimaat: wereldwijde monitoring van vege-
tatie en veranderingen in grote terrestrische 
ecosystemen, milieubeheer (water, grond, 
bossen, landbouw, kustgebieden, stedelijke 
gebieden en voorstedelijke gebieden), ge-
zondheid en humanitaire hulp, veiligheid en 
risicomanagement. Dit programma is de op-
volger van 5 andere onderzoeksprogramma’s 
die de Belgische expertise inzake aardobser-
vatie gedurende 20 jaar hebben vergroot.

Wetenschappelijke steun voor de ex-
ploitatie van het VEGETATION-instrument 
(2001-2005). De lancering van dit program-
ma gebeurde parallel met de Belgische deel-
name aan de ontwikkeling van het instrument 
VEGETATION aan boord van de satellieten 
SPOT 4 en 5 en is bedoeld voor fundamen-
teel onderzoek en voor (pre)operationele ont-
wikkelingen op gebied van de “monitoring 

(incl. Antarctica). Oproep 2 (midden 2006) 
ging over biodiversiteit, mobiliteit, energie, 
interacties tussen gezondheid en het milieu 
en tussen het vervoer en het milieu. Oproep 
3 (midden 2007) richtte zich meer op ener-
gie, waaronder hernieuwbare energie en be-
perkingsmogelijkheden. Oproep 4 (midden 
2008) betrof de Noordzee, met daarbij ook 
klimaatverandering. Oproep 5 (midden 2009) 
concentreert zich op de ‘Beperking van kli-
maatverandering door de energie-efficiëntie 
in huishoudens te verbeteren’ en ‘Evaluatie 
van Belgische ecosysteemdiensten binnen de 
context van klimaatverandering’.

Antarctica, dat een bijzondere bijdrage 
levert tot het onderzoek naar klimaatveran-
deringen, is één van de bevoorrechte onder-
zoeksdomeinen (zie http://www.belspo.be/
belspo/antar/index.htm voor de details).

Onderzoek over klimaatgerelateerde on-
derwerpen wordt ook uitgevoerd in federale 
wetenschappelijke instellingen die verbonden 
zijn aan het Federaal Wetenschapsbeleid, en 
met name: het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen, het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut, het Belgisch Insti-
tuut voor Ruimte-Aëronomie, de Koninklijke 
Sterrenwacht van België en het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika. 

De Databank over klimaatverandering 
en gezondheidsproblemen (2006-2010)
Het AGORA-programma financiert maat-

regelen voor wetenschappelijke ondersteu-
ning aan andere departementen en federale 
parastatale instellingen, die ernaar streven 
hun socio-economische databanken te vesti-
gen, verbeteren en/of valoriseren. Binnen dit 

Het programma Wetenschap voor een 
Duurzame Ontwikkeling (2005-2009)
Het onderzoeksprogramma Wetenschap 

voor een Duurzame Ontwikkeling beschikt 
over een totaal budget van 65,4 miljoen EUR 
voor de periode 2005-2009. De prioritaire 
onderzoeksgebieden zijn: energie, vervoer 
en mobiliteit, agro-voeding, gezondheid en 
milieu, atmosfeer, klimaat, terrestrische en 
mariene ecosystemen, en biodiversiteit. On-
geveer 15 miljoen EUR wordt besteed aan 
klimaatonderwerpen.

Klimaatonderzoek is onderverdeeld in 
twee hoofdsecties. Het doel van de eerste, 
“Inzicht verwerven in het klimaatsysteem en 
de atmosferische processen”, is het verbete-
ren van ons inzicht in de atmosferische pro-
cessen en de evolutie van het klimaatsysteem, 
evenals de interactie tussen deze processen. 

De tweede hoofdsectie, “Steun voor de 
voorbereiding en evaluatie van het klimaat-
beleid” is gericht op het voorzien van mul-
tidisciplinaire steun ter voorbereiding en 
evaluatie van het beleid inzake emissiever-
mindering (inclusief CO2-afvang en opslag-
mogelijkheden) en het beleid van aanpassing 
aan klimaatverandering. 

Een derde deel staat open voor het on-
derzoek ter ondersteuning van de ontwik-
keling van normen voor het monitoren en 
implementeren van het beleid inzake klimaat 
en atmosfeer. Verschillende oproepen tot 
het indienen van voorstellen voor twee- tot 
vierjarige projecten worden voorbereid t.a.v. 
interdisciplinaire netwerken van twee tot vijf 
teams met eventueel één buitenlands team. 
Oproep 1 (midden 2005) paste in de onder-
zoeksdomeinen ‘Klimaat’ en ‘Atmosfeer’ 
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Het Waals Gewest doet regelmatig op-
roepen tot voorstellen voor ondernemingen 
en universitaire instellingen over specifieke 
thematische onderzoeksprioriteiten onder de 
naam “Programmes Mobilisateurs”, waarvan 
de resultaten waarschijnlijk van belang zijn 
voor bestaande ondernemingen of kunnen 
leiden tot de oprichting van een nieuwe. 

Waals Gewest8.2.3. 

Specifiek onderzoek op het vlak van 
energie
Het budget van het Waals Gewest voor 

onderzoek en ontwikkeling met betrekking 
tot energie bedraagt ongeveer 20 miljoen 
EUR per jaar. Het bevat toelagen voor onder-
zoeksprojecten. Volgens de IEA-classificatie 
zijn de belangrijkste onderzoeksdomeinen 
gericht op hernieuwbare energie (35%) en 
energiebehoud (45%), gevolgd door stroom- 
en opslagtechnologieën (15%).

Internationale samenwerking en 
capaciteitsopbouw
Tot internationale samenwerking over 

klimaatgerelateerde onderwerpen behoort sa-
menwerking van het Federaal Wetenschaps-
beleid in het CIRCLE ERA-NET teneinde de 
onderzoeksagenda’s inzake aanpassing aan 
klimaatverandering af te stemmen en de ont-
wikkeling van internationaal beheerd en nati-
onaal gefinancierd onderzoek. Ander werk op 
het vlak van klimaatgerelateerde onderwerpen 
omvat deelname aan BioDiversa, Marinera en 
EnvHealth ERA-NETs.

Via haar postdoctorale studiebeurzen aan 
onderzoekers van buiten de EU (Federaal We-
tenschapsbeleid), via de toelagen voor oplei-
ding en het bijwonen van cursussen, en middels 
financiering van onderzoeks projecten (FOD 
Buitenlandse Zaken, de Belgische Dienst 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking, de Directie-Generaal Ontwikke-
lingssamenwerking (DGOS)), draagt België 
bij aan capaciteitsopbouw (met name inzake 
klimaatgerelateerde gebieden) gericht op on-
derzoekers uit ontwikkelingslanden.

Onderzoeksprogramma’s bieden de gele-
genheid om een beroep te doen op een buiten-
lands team in een gefinancierd project om de 
interne capaciteitsopbouw en internationale 
gegevensuitwisseling te waarborgen.

In het kader van de bilaterale samenwer-
kingsactiviteiten beheerd door het Federaal 
Wetenschapsbeleid, behandelen sommige 
projecten ook klimaatproblemen. Een voor-
beeld daarvan is het Belgisch-Vietnamese 
project ‘Development to Support Decision 
making in water management in the Mekong 
delta (Aqua SID).

ESA – Earth Watch – Global Monitoring 
of Essential Climate Variables: België werkt 
mee aan het “Global Monitoring of Essential 
Climate Variables” programma. Het doel is 
een bijdrage te leveren aan de ECV-databan-
ken door middel van wereldwijde aardobser-
vatie-archieven die de laatste dertig jaar zijn 
samengesteld. Tot de taken behoort met name 
de assessment van trends in – en de coheren-
tie van – de ECV-records en de ontwikkeling 
van verbeterde algoritmen en datamodellen.

EU – GMES: Sinds Global Monitoring 
for Environment and Security (GMES) van 
start ging, heeft België deelgenomen aan dit 
Europees programma. GMES is begonnen 
met onderzoeksprojecten, maar wordt steeds 
meer een programma dat een toenemend 
aantal operationele services aanbiedt. Deze 
services zullen zeker ook bijdragen aan on-
derzoeksactiviteiten.

ECMWF – Het Europees Centrum voor 
weervoorspellingen op middellange termijn 
(ECMWF) is een intergouvernementele or-
ganisatie gespecialiseerd in middellange 
(tot 10 dagen), maandelijkse, seizoens- en 
meerjaarsweersvoorspellingen via de ont-
wikkeling van gesofisticeerde atmosferische 
computermodellen in combinatie met obser-
vatiegegevens. ECMWF is ook steeds meer 
betrokken bij het monitoren en voorspel-
len van de samenstelling van de atmosfeer 
(broeikasgassen, aërosols, verontreinigende 
stoffen, enz.), in het bijzonder door zijn lei-
derschap in de GEMS- en MACC- projecten 
in het kader van GMES. België is een lidstaat 
van ECMWF en draagt jaarlijks ongeveer 1 
miljoen EUR bij.

Figuur 8.1  O&O-uitgaven aan hernieuwbare energie in Wallonië 
(per onderzoeksdomein)

Opvallend zijn de aanzienlijke schommelingen in toegekende budgetten voor onderzoek 
gericht op O&O inzake hernieuwbare energie.
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‘Excellence-programma’s’: Deze pro-
gramma’s zijn onderverdeeld in universi-
teitsprogramma’s en publiek/private par-
tnerschappen. Ze zijn gelanceerd door het 
Waals Gewest met de bedoeling om alles wat 
met onderzoek en innovatie te maken heeft, 
te omvatten.

Het Marshall Plan: Dit plan brengt uni-
versiteiten, ondernemingen en opleidings-
centra samen rond thema’s in verband met 
industriële ontwikkeling, belichaamd in vijf 
zogenaamde ‘competitiviteitspolen’ (Skywin, 
Biowin, Wagralim, Mecatech en Logistics 
in Wallonië). In deze context vormen ‘mo-
bilisatieprogramma’s’ een essentieel instru-
ment voor de financiering van industrieel 

aanvaarding van het plan zijn de inspannin-
gen van de Gewestregering gericht op duide-
lijk geïdentificeerde technologische segmen-
ten die moeten worden gedefinieerd met alle 
betrokken partijen.

Andere programma’s gefinancierd door 
het Waals Gewest zijn:

De “FIRST”-programma’s (Formation 
et Impulsion à la Recherche scientifique et 
technologique): deze programma’s geven 
onderzoekers de kans te proeven van de in-
dustriële sector terwijl ze met één voet in een 
universiteit blijven, via een georiënteerd on-
derzoeksproject dat een impact kan hebben 
op de economische ontwikkeling van het 
Waals Gewest.

voor het Bouwbedrijf (WTCB) aan de bijlage 
“Hybride Ventilatie” van de IA ECBCS.

Verschillende onderzoeksprojecten en 
onderzoeken worden gefinancierd om speci-
fieke onderwerpen te bestuderen of om we-
tenschappelijke en technische informatie te 
verspreiden naar de bouwsector.

 Andere sectoren

De bevoegdheid van het Waals Gewest 
inzake O&O houdt verband met de toepas-
sing van resultaten op industriële schaal. Het 
plan ‘Préparer l’avenir de la Wallonie’, aan-
genomen in 1996, geeft de O&O-strategie 
weer die het Waals Gewest wil promoten via 
de Direction générale opérationnelle Econo-
mie, Emploi et Recherche (DGO6). Sinds de 

O&O-programma’s op het gebied van 
niet-nucleaire energie waren:

MINERGIBAT-2006: Energie-efficiëntie – 
en hernieuwbare energieproductie voor 
gebouwen. Budget: 3,0 miljoen EUR.
FUTURENERGY-2007: Hernieuwbare – 
energiebronnen. Budget: 2,5 miljoen 
EUR
ENERGYWALL 2008: Energie-effi-– 
ciëntie en hernieuwbare energiebronnen. 
Budget: 4,7 miljoen EUR
O&O-SOLWATT-2008: Onderzoek in-– 
zake zonne-energie. Budget 2,8 miljoen 
EUR

Het ‘Plan pour la Maîtrise Durable de 
l’Energie’, goedgekeurd door het Waals 
Parlement in december 2003 en opnieuw in 
2009, legt richtlijnen vast voor 2010. Intus-
sen heeft het Waals Gewest haar steun be-
houden of opgevoerd voor werk gericht op 
energie-efficiëntie en technologieën bedoeld 
voor eindgebruik, in het bijzonder betreffen-
de gebouwen, biomassa, thermische centra-
les en (recenter) zonne-energie uit fotovoltaï-
sche cellen. Het Gewest heeft ook regelmatig 
projecten rond kleine waterkracht gesteund.

Sinds 1990 neemt het Waals Gewest (via 
België) deel aan de “implementing agree-
ments” (IA) van het Internationaal Energie 
Agentschap (IEA). De belangrijkste IA’s zijn 
“Energy conservation and Emissions Re-
duction in Combustion” (ECERC), “Energy 
Conservation in Building and Community 
systems Programme” (ECBCS) en “Solar 
Heating and Cooling” (SHC). Het Waals Ge-
west heeft in samenwerking met de andere 
gewesten, ook de deelname gefinancierd van 
het Wetenschappelijk en Technisch Centrum 

Figuur 8.2  O&O-uitgaven van de Waalse overheid (2002 tot 2007)
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changes in SPatial Structures in Flanders – 
Research project) betrekking op onderzoek 
naar impact, kwetsbaarheid en aanpassings-
mogelijkheden in Vlaanderen.

Het VITO (Vlaams Instituut voor Techno-
logisch Onderzoek) voert onderzoek uit naar 
de impact, kwetsbaarheid en aanpassing met 
het oog op adequate territoriale planning en 
ook in het kader van de economische kosten 
en baten van ecosystemen en risicomanage-
ment in verband met klimaatverandering. 
Onderwerpen betreffende de evolutie van 
het klimaat worden behandeld in het depar-
tement aardobservatie.

Onderzoek naar aanpassing van het kust-
gebied wordt uitgevoerd in het kader van het 
Sigma-plan en het Geïntegreerd Kustveilig-
heidsplan (GKVP). Hierbij is het uitgevoerde 
onderzoek nauw verwant aan het Interreg 
IIIB-project SAFECoast, dat gericht is op de 
gevolgen van klimaatverandering langs de 
Noordzee met het zicht op 2050, met betrek-
king tot overstromingen.

Het departement LNE (Leefmilieu, Na-
tuur en Energie) financiert aanpassingspro-
jecten die voorrang geven aan de impact van 
klimaatverandering en mogelijke aanpas-
singsmaatregelen in een aantal sectoren.

Het Vlaamse innovatiebeleid wil de we-
tenschappelijke know-how en technologi-
sche vaardigheden uitbreiden en verdiepen 
om de geïntegreerde innovatiecapaciteit 
van Vlaanderen te versterken en om tegen 
2010 een vooraanstaande positie te bekle-
den in Europa’s kenniseconomie. Ondanks 
de afwezigheid van specifieke thematische 
O&O-programma’s op het vlak van energie-
onderzoek in Vlaanderen, bedroeg het totaal-

De Franse Gemeenschap8.2.4. 
De Franse Gemeenschap van België fi-

nanciert via het ARC-programma (Actie 
voor Gepland Onderzoek) belangrijke onder-
zoeksprojecten met betrekking tot klimaat-
gerelateerde onderwerpen. De belangrijkste 
onderwerpen zijn waterbronnen en de bio-
geochemische cycli die de CO2-inhoud van 
de atmosfeer beïnvloeden.

Ander onderzoek over klimaatgerelateer-
de onderwerpen wordt gefinancierd in het ka-
der van niet gerichte projecten gesteund door 
het NFWO. Daardoor is het moeilijk een ge-
structureerd overzicht te bieden.

Het Vlaams Gewest 8.2.5. 

Onderzoeksactiviteiten
Onderzoeksactiviteiten worden voorna-

melijk uitgevoerd in universiteiten en in een 
aantal onderzoeksinstellingen. Klimaatge-
relateerde onderzoeksprojecten worden ge-
financierd middels onderzoekstoelagen die 
worden toegekend door het FWO (Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek van Vlaande-
ren) en het IWT, de financieringsinstelling 
voor toegepaste (industriegebonden) O&O in 
Vlaanderen. Een klein aantal gefinancierde 
onderzoeksprojecten hebben betrekking op 
klimaatproblemen. 

Bij het IWT biedt het Strategisch Basis-
onderzoek (SBO) programma subsidies (tot 
100%) voor onderzoeksprojecten met zicht 
op industriële of maatschappelijke valori-
satie binnen 5 tot 10 jaar. Alle wetenschap-
pelijke disciplines en alle sectoren komen in 
aanmerking. In deze context heeft het CcAS-
PAR onderzoeksproject (Climate change And 

Ontwikkeling  (CPDT, opgericht in 1998 met 
als doel het onderzoek te bundelen in een do-
mein dat in Wallonië nog onvoldoende was 
onderzocht in vergelijking met andere lan-
den), zijn de meeste departementen van de 
Gewestregering en de drie grootste Fransta-
lige universiteiten partners in een ambitieus, 
meerjarig onderzoeksprogramma. Het pro-
gramma is voornamelijk gericht op steden-
bouwkunde, de verbetering van de energie-
prestatie, mobiliteit/vervoer en wijzigingen 
in de waterhuishouding. 

Verder onderzoek zal drie aanvullende 
onderwerpen omvatten: verbetering van de 
energieprestaties bij stedenbouwkunde, de 
ontwikkeling van duurzame stadsvormen 
en de rationalisering van het transport (meer 
bepaald goederentransport). Zie http://cpdt.
wallonie.be/Index_texte.htm voor de details.

Het DGARNE financierde ook een reeks 
onderzoeken met betrekking tot de analyse 
van de uitstoot van CO2 en CH4 en N2O, 
gebruik makend van het micro-economisch 
model EPM, ontwikkeld door ECONOTEC.

Internationale samenwerking
Reorganisatie van de O&O-steun van het 

gewest zal leiden tot een betere integratie van 
het gewestelijk beleid in Europese O&O-
programma’s zoals het 7e Kaderprogramma 
van de EU, het ERA-NET programma, het 
Europese Structuurfondsenprogramma dat 
projecten financiert die onderzoekscentra en 
bedrijven samenbrengen, en het Interreg IV-
programma (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, 
Euregio-Maas-Rijn, Wallonië-Lotharingen-
Luxemburg en Grande Région).

onderzoek in onderzoeksunits gevestigd in 
universiteiten of instellingen voor hoger on-
derwijs, openbare onderzoeksinstellingen of 
gecertificeerde onderzoekscentra. 

Er werd een specifieke oproep tot het 
indienen van voorstellen met betrekking tot 
‘Duurzame Ontwikkeling – Opwarming van 
de Aarde’ uitgevaardigd in 2008 om acties te 
identificeren die een concrete bijdrage zou-
den kunnen leveren aan duurzame ontwikke-
ling en aan het verminderen van de impact 
van menselijke activiteiten. Marshall Plan 
2.0 behoudt de oriëntatie van zijn voorganger 
(competitiviteitspolen), maar streeft er tege-
lijk naar betere manieren te identificeren om 
de uitdagingen van de toekomst (klimaatve-
randering, energiecrisissen...) aan te gaan.

Het is belangrijk op te merken dat alle 
geselecteerde projecten een milieuperspec-
tief moeten hebben. Er zijn dus verschillende 
indicatoren ontwikkeld om te gebruiken als 
selectiecriteria voor projecten.

De Direction Générale operationel-
le Agriculture, Resources naturelles et 
l’Environnement (DGO3) heeft opgeroepen 
tot de implementatie van wetenschappelijke 
studies die directer zijn gerelateerd aan de 
implementatie van beleid en maatregelen. De 
belangrijkste recente projecten die betrek-
king hebben op deze aspecten zijn ‘Het po-
tentieel van bosecosystemen om koolstof af 
te zonderen (1999-2003)’ en ‘Raming van de 
emissies van atmosferische polluënten (NH3, 
CH4 en N2O) door de landbouwsector (2000-
2001)’.

In een ruimere context, in het kader van 
de Permanente Conferentie voor Ruimtelijke 



150 8. Onderzoek en systematische waarneming

ongeveer 5 miljoen EUR (Fotovoltaïsch Ini-
tiatief), 5 miljoen EUR (Windenergie-initia-
tief), en 10 miljoen EUR (Smart Grid-initia-
tief). De twee andere initiatieven zijn Interreg 
IV-projecten. Het project ‘Waterkrachtregio 
Vlaanderen-Zuid-Nederland’ wordt mede-
gefinancierd door de Vlaamse regering (3,6 
miljoen EUR). Voor het Interreg-project 
‘Biobase Europe’ dat dieper ingaat op de pro-
ductie van bio-energie en bio-producten uit 
hernieuwbare biomassabronnen, bedraagt de 
Vlaamse medefinanciering 7 miljoen EUR.

Internationale samenwerking
Het EWI-departement is actief betrokken 

bij het besluitvormingsproces van de Compe-
titiviteitsraad van de EU en is vertegenwoor-
digd in belangrijke internationale program-
ma’s zoals het Raamwerkprogramma voor 
Onderzoek en Technologische Ontwikkeling 
van de EU (RP voor OTO) en het Compe-
titiviteits- en Innovatieprogramma (CIP) van 
de EU. Het neemt ook actief deel aan de ac-
tiviteiten van multilaterale organisaties zoals 
de OECD (binnen het Committee for Science 
and Technological Policy – CSTP, de thema-
tische subgroepen ervan en het Committee for 
industry, Innovation and Enterprise - CIIE), 
en ondersteunt en beheert het Vlaams Trust-
fonds ter ondersteuning van wetenschappe-
lijke activiteiten van de UNESCO (FUST). 

Het EWI-departement, het IWT en het 
Vlaams Agentschap Ondernemen voeren ook 
een aantal activiteiten uit met betrekking tot 
wetenschap, onderzoek en innovatie (zowel 
als beleidsmakende en deelnemende instel-
lingen als als programma-implementerende 
organen) op het internationaal beleidsniveau, 
met name binnen het EU-Comité van de Re-

bedrag van openbare O&O-financiering voor 
energieonderzoek in 2007 30 miljoen EUR, 
hoofdzakelijk doorgesluisd via het IWT-fi-
nancieringssysteem. Volgens de classificatie 
van het IEA, werd 38% van het totale open-
bare O&O-energiebudget van 2007 besteed 
aan energie-efficiëntieprojecten en ongeveer 
37% aan projecten op het vlak van hernieuw-
bare energie.

Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden tussen indu-

striële actoren en onderzoekers worden gesti-
muleerd door de Vlaamse InnovatieSamen-
werkingsverbanden (VIS). In deze context 
zijn er twee thematische innovatiesamenwer-
kingsverbanden gelanceerd op het vlak van 
waterstof- en brandstofceltechnologie en van 
hernieuwbare energie.

Kenniscentra zijn speciale soorten VIS-
netwerken en werden opgericht in een aan-
tal industriële sectoren, namelijk Flanders 
DRIVE (automobielindustrie), VIL (logis-
tiek), FMTC (Flanders Mechatronics Tech-
nology Centre), Flanders Food (innovatieve 
voedingswaren), FLAMAC (Flanders Mate-
rials Centre), IncGEO (geografische informa-
tie), VIM (mobiliteit), en Flanders InShape 
(productontwikkeling en design).

De Vlaamse regering identificeerde on-
langs een aantal strategische technologische 
clusters, waaronder energie. Vervolgens 
heeft ze vijf ‘Green Technology’-initiatieven 
gefinancierd in 2009. Het Fotovoltaïsch Initi-
atief, het Windenergie-initiatief, en het Smart 
Grid-initiatief zijn publiek-private partner-
schappen met aanzienlijke medefinanciering 
uit de privésector. De overheid financierde 

gio’s, EFRD, ERIK, PRO-INNO, Joint Tech-
nology Initiatives (Ambient Assisted Living, 
AAL), EUROSTARS, ARTEMIS, ENIAC, 
de JTI m.b.t. de brandstof- en waterstofcel, 
IMI, TAFTIE (Through the Association for 
Technology Implementation in Europe), IN-
NO-net, IPREG (Innovation Policy Research 
for Economic Growth), ERRIN (European 
Regions Research and Innovation Network), 
ERA-NETs, INNO-networks, Programma’s 
Open Methode voor Coördinatie, enz. IWT 
is het allesomvattend orgaan voor het aan-
moedigen en ondersteunen van O&O en in-
novatie in Vlaamse ondernemingen, en leidt 
het Vlaams Contactpunt voor het Europees 
Kaderprogramma voor Onderzoek en Tech-
nologische ontwikkeling.

Meldenswaardig is de deelname van 
Vlaanderen aan het Interreg IV-project ‘Fu-
ture Cities’ dat handelt over impact van kli-
maatverandering, kwetsbaarheid en aanpas-
sing in steden.

In haar multilateraal beleid concentreert 
de Vlaamse overheid zich op het aanmoedi-
gen van Vlaamse deelname aan internatio-
nale onderzoeksprogramma’s (bv. Europese 
Raamwerkprogramma’s, EUREKA, COST, 
enz.), strategische samenwerkingsverbanden, 
en ERA-NETs (bv. HYCO, PV, Smart Grids, 
CRUE (i.v.m. overstromingen)). Het rende-
ment op het 6de kaderprogramma voor Onder-
zoek en technologische ontwikkeling wordt 
berekend op 2,12%. Ze heeft deelgenomen 
aan 1051 projecten waarvoor de EU-bijdrage 
352,29 miljoen EUR bedroeg.

Het Brussels Hoofdstedelijk 8.2.6. 
Gewest

Het Brussels Instituut ter Bevordering 
van Wetenschappelijk Onderzoek en In-
novatie (IWOIB) ondersteunt onderzoek 
inzake milieu en duurzame ontwikkeling in 
haar financieringsprogramma’s. Het milieu 
is een van drie pilaren waarop het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest haar onderzoeksken-
nis wil uitbouwen. Een deel van de Europese 
structuur fondsen die aan Brussel zijn toege-
kend, zullen worden geïnvesteerd in de cre-
atie van een business incubator gewijd aan 
activiteiten in verband met het milieu. Brus-
sel stimuleert internationale samenwerking 
door tot 25% extra fondsen toe te kennen aan 
projecten die aan dit criterium voldoen.

http://www.irsib.irisnet.be/

Binnen het kader van de implementatie 
van het Lucht-Klimaatplan heeft het BIM 
meerdere onderzoeken gefinancierd die in 
verband staan met het klimaatbeleid van het 
Gewest, zoals de projecties voor de atmos-
ferische emissies van het wegvervoer en de 
reductiemaatregelen ervan, een CO2-etiket 
voor voedingsmiddelen of het onderzoek 
naar het concept van ecologisch bouwen en 
de praktische implementatie ervan.

http://www.leefmilieubrussel.be

De Duitstalige Gemeenschap8.2.7. 
De Duitstalige Gemeenschap neemt, in 

het kader van het Europese Interreg-pro-
gramma, deel aan het onderzoeksproject 
‘ENERBIOM’, dat ernaar streeft regelin-
gen inzake energieproductie uit biomassa in 
de landbouw te definiëren en verspreiden, 
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Rivierafvoer
België wordt doorkruist door twee grote 

rivieren die naar de zee stromen, de Maas 
en de Schelde, en de kleinere rivier de IJzer. 
De afvoer van de Maas naar de zee is op-
genomen in het Global Terrestrial Network 
– River Discharge (GTN-R) via een station 
aan de monding van de Maas in Neder-
land. Waterstandmeters in de Schelde en de 
IJzer worden bediend door het Ministerie 
van Openbare Werken (MOW), zie http://
www.waterstanden.be en http://www.over-
stromingsvoorspeller.be. De afvoer van de 
Schelde en de IJzer naar de zee zou in het 
GTN-R network kunnen worden opgenomen 
door een waterstandmeter te plaatsen bij Ant-
werpen en Nieuwpoort.

Aërosol
België heeft twee Aeronet-stations, één in 

Oostende bediend door BMM/KBIN, en een 
tweede in Ukkel bediend door het Belgisch 
Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) 
sinds 2006. Het KMI plant de plaatsing van 
een derde station in Dourbes. Uit de Brewer 
spectrofotometer verkrijgt het KMI de opti-
sche UV aërosoldiepte bij 320 en 340 nm. Uit 
het MAXDOAS infraroodinstrument in Uk-
kel verkrijgt BIRA aërosolinformatie.

Buitenlandse grondmetingen8.3.3. 

Samenstelling van de atmosfeer – 
NDACC
Het Belgisch Instituut voor Ruimte-

Aëronomie (BIRA) is actief betrokken bij 
het Network for the Detection of Atmosp-
heric Composition Change (NDACC, vroe-

Weerstations in de lucht
Ukkel beschikt over weerballonnen met 

sondes voor lange-termijnmetingen als on-
derdeel van het WMO GOS, die worden be-
diend door het KMI, en sinds de zomer van 
2008 is men begonnen met sondes vanuit Be-
vekom die worden bediend door Meteowing 
met materiaal en verbruiksgoederen geleverd 
door Belgocontrol.

Ozonprofielen maken deel uit van de pei-
lingen in Ukkel sinds 1969. De totale hoe-
veelheid ozon en UV-spectra worden geme-
ten met spectrofotometers op de grond sinds 
1971. De ozonmetingen van Ukkel zijn een 
onderdeel van het Network for Detection and 
Attribution of Climate Change (NDACC - 
netwerk voor het opsporen van wijzigingen 
in de stratosfeer), van het WMO Global At-
mospheric Watch-programma en worden ge-
archiveerd in het World Ozone and Ultravio-
let Data Centre (WOUDC). 

Noordzeewaarnemingen
Twee vaste offshore meteorologische sta-

tions worden beheerd door het Vlaams Ge-
west (MDK – Afdeling Kust), ‘Meetpaal 0’ 
en ‘Meetpaal 7 – Westhinder’ . België heeft 
twee onderzoekvaartuigen, de ‘Belgica’, be-
heerd door de Beheerseenheid van het Ma-
thematisch Model (BMM) van de Noordzee, 
en de ‘Zeeleeuw’, beheerd door het Vlaams 
Gewest (Vlaams Instituut voor de Zee, in 
samenwerking met DAB Vloot). Een nieuw 
Vlaams onderzoekvaartuig ‘Simon Stevin’ 
zal naar verwachting operationeel zijn tegen 
eind 2011.

rekening houdend met verschillende agro-
ecologische dimensies. Het bestudeert moge-
lijkheden voor de (duurzame) ontwikkeling 
van aangepaste activiteiten in gebieden met 
grote ecologische beperkingen (bergachtige 
gebieden, waterwinningsgebieden, NATURA 
2000-gebieden…).

www.enerbiom.eu

Systematische 8.3. 
waarneming

Inleiding8.3.1. 
Dit rapport is een verkorte versie van 

het rapport dat werd aangevraagd door het 
UNFCCC, waarin bijkomende informatie 
wordt gegeven over nationale GCOS-acti-
viteiten die overeenstemmen met de gerevi-
seerde UNFCCC-Rapporteringsrichtlijnen 
over waarnemingssystemen voor globale 
klimaatverandering’ om de prioriteiten van 
het implementatieplan voor het Global Cli-
mate Observing System te weerspiegelen en 
de rapportering over essentiële klimaatvaria-
belen te integreren zoals goedgekeurd door 
COP 13 in Bali.

Voorlopig is er geen Nationale GCOS-
coördinator of Coördinatiecomité. Sommige 
instellingen nemen meer dan andere de ver-
antwoordelijkheid om relevante gegevens 
te coördineren, internationale databanken te 
steunen en bij te dragen aan internationale 

inspanningen. Individuele onderzoekers rap-
porteren hun gegevens en waarnemingen 
steeds meer via internationale onderzoeks-
programma’s, internationale databanken en 
hun publicaties. Het Koninklijk Meteorolo-
gisch Instituut is het contactpunt voor GCOS 
en is als dusdanig het officiële informatiepunt 
voor GCOS.

Grondmetingen in België8.3.2. 

Grondstations
België is goed voorzien van synoptische 

meteorologische stations, die worden bediend 
door het Koninklijk Meteorologisch Instituut 
van België (KMI, 12 stations), de burgerlijke 
luchtvaartdienst Belgocontrol (7 stations) en 
de militaire luchtvaartdienst Meteowing (9 
stations). Ze maken deel uit van het Global 
Observing System (GOS) van de World Me-
teorological Organisation (WMO). 

Het KMI beheert sinds 1880 ook een 
speciaal network van momenteel meer dan 
250 klimatologische stations met dagelijkse 
manuele meting van min/max temperatuur en 
neerslag.

De langste en best geanalyseerde reeksen 
zijn die van Ukkel, sinds 1886. Ukkel is het 
enige Belgische station dat deel uitmaakt van 
het GCOS Surface Network (GSN).

De drie stations van Emage (in het cen-
trum van het land), Beitem (relatief dichtbij 
de kust) en Mont-Rigi (in het zuiden) maken 
deel uit van het Eumetnet EUCOS-netwerk 
dat Europa dekt met 250 km afstand.
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Satellietwaarneming8.3.4. 
Op specifieke gebieden van satellietwaar-

nemingen levert België bijdragen op interna-
tionaal of Europees niveau.

Aardestralingshoeveelheid
Voor de aardestralingshoeveelheid is het 

KMI het belangrijkste gegevensverwerkings-
centrum voor het Geostationary Earth Radi-
ation Budget (GERB) instrument aan boord 
van Meteosat 8 en 9 met operationele gege-
vens sinds 2004. Het gezichtsveld van Me-
teosat dekt Afrika, Europa en de omliggende 
oceanen.

Het KMI is ook een Co-onderzoeker in 
het CERES-programma van de NASA, dat 
gegevens over de aardestralingshoeveelheid 
levert over de hele aardoppervlakte.

Zonne-irradiantie
Het KMI is een van de vooraanstaande 

instituten voor de meting van totale zonne-
irradiantie, met een instrument dat metingen 
uitvoert vanuit de SOHO-satelliet sinds 1996, 
en met een nieuw instrument dat klaar is voor 
lancering op de Franse microsatelliet Picard 
in november 2009.

Samenstelling van de atmosfeer
BIRA draagt bij aan de operationele ver-

wervingsalgoritmen voor verscheidene satel-
lietmetingen van ECV’s, door prototypes van 
verwervingsalgoritmen te leveren en door te 
werken aan hun overdracht naar de operati-
onele omgeving. ECV’s: methaan en aëro-
solen voor IASI aan boord van de EUMET-
SAT MetOp-reeks, en ozon voor de ERS-2 
GOME, Envisat SCIAMACHY en GOME-2 
satellieten.

kader van het CLANIMAE-project van 
BELSPO (Klimaat en antropische impact 
op Afrikaanse ecosystemen). Er zijn ther-
mistoren geplaatst en teruggenomen uit 4 
meren. Er vindt paleo-klimaatonderzoek 
van de sedimenten plaats om de klimaa-
tgeschiedenis in Oost-Afrika van de afge-
lopen duizenden jaren te reconstrueren.

Onder de ECV’s van GOCS werd de land-
bedekking (inclusief vegetatietype) van die 
vulkanische bassins onderzocht in het kader 
van CLANIMAE om de antropische impact 
op ecosystemen van meren te kwantificeren.

Antarctica
België heeft een nieuwe onderzoeksbasis 

(‘Prinses Elisabeth’) geopend op Antarctica, 
de eerste emissieloze Antarctische onder-
zoeksbasis. Tijdens het eerste Antarctische 
zomerseizoen van 2008-2009 werden 2 kli-
maatobservatieprojecten gestart, waarbij een 
aantal monitoringinstrumenten voor het hele 
jaar rond werden geïnstalleerd.

KUL installeerde een automatisch weer-
station dat het oppervlakteweer en de ener-
giebalans meet, en een wolkhoogtemeter.

KMI/BIRA/Universiteit van Gent heb-
ben instrumenten geplaatst voor de meting 
van aerosol optische diepte en roetconcentra-
ties. Er is een bijkomende plaatsing voorzien 
van een aërosolpartikelteller en een Brewer 
spectrofotometer voor de ozonkolom, de UV-
straling en de UV-aërosol optische diepte.

Kiev
Het KMI stuurt een reserve-spectrofoto-

meter naar de Universiteit van Kiev voor rou-
tinemetingen van UV-spectra en ozon.

crofilms liggen opgeslagen bij het KMI. De 
meeste gegevens gaan tot 1990.

Het Koninklijk Museum van Midden-
Afrika (KMMA) heeft maandelijkse gege-
vens (uit “Bulletin climatologique annuel du 
Congo Belge et du Ruanda-Urundi” ) gedigi-
taliseerd voor de periode 1950-1959:

lucht T° max (83 stations)– 
lucht T° min (83 stations)– 
verdamping (83 stations)– 
vochtigheid (60 stations)– 
zonneschijn (54 stations)– 
neerslag (16 stations)– 

Er werd een monitoring van het Tangan-
yikameer uitgevoerd door het KMMA en haar 
partners (Departement Visserij in Zambia en 
het Tanzaniaanse Instituut voor Visserij-on-
derzoek).

Regelmatige meerobservaties (elke twee 
weken) werden uitgevoerd op twee meer-
stations: één in Zambia en één in Tanzania 
in het kader van twee onderzoeksprojecten 
in de periode 2002-2006, gefinancierd door 
BELSPO.

Van de essentiële variabelen die door het 
GCOS als cruciaal werden bestempeld, wer-
den de volgende gemeten: 

meertemperatuur en geleidbaarheid. Het – 
waterpeil werd ook gemeten in Zambia
planktongroepen werden bestudeerd door – 
middel van veldwaarnemingen door de 
Universiteit Gent en de Faculteiten van 
Namen en via teledetectie door de Uni-
versiteit van Luik.
regelmatige fysisch-chemische onde-– 
rzoeken werden uitgevoerd in 40 kra-
termeren van Oeganda sinds 2007 in het 

ger het NDSC), een belangrijke contribuant 
aan GCOS. Het instituut beheert haar eigen 
NDACC-gecertificeerde instrumenten in drie 
stations in Europa en één station op het ei-
land Réunion, en is daarnaast ook medevoor-
zitter van drie Werkgroepen van het network: 
de WG Infrarood, de WG zichtbaar UV, en 
de WG satellieten. Verschillende NDACC-
metingactivititeiten van BIRA worden uit-
gevoerd in samenwerking met de Universi-
teit van Luik (ULg) en de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB).

Er worden metingen gedaan in Junfrau-
joch (Zwitserland) sinds 1990, Harestua 
(Noorwegen) sinds 1994, en Observatoire de 
Haute Provence (OHP, Frankrijk) sinds 1998. 
Ze worden ook uitgevoerd op campagnebasis 
op het eiland Réunion sinds 2002, met over-
gang naar routinemetingen vanaf midden 
2009.

De metingen gebeuren met behulp van 
FTIR-spectroscopie en geven de hoeveelheid 
CO2, troposferische en totale kolomhoeveel-
heid van andere broeikasgassen zoals H2O, 
N2O, O3 en sommige CFK’s.

Afrikaanse metingen
In de voormalige Belgische Centraal-

Afrikaanse kolonie Congo en het mandaatge-
bied Rwanda-Oeroendi werden meteorologi-
sche en klimatologische metingen uitgevoerd 
volgens dezelfde normen als in België. De 
papieren archieven van deze metingen liggen 
opgeslagen in het Rijksarchief. De Congo-
lese metingen gaan tot 1959.

Tijdens het DARE (Data Rescue) project 
zijn meteorologische gegevens uit Afrika als 
geheel gearchiveerd op microfilms. De mi-
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Sommige van deze parameters zijn mul-
tisensorisch (gebaseerd op A(A)TSR & VE-
GETATION) bv. LAI, verbrande gebieden.

In deze context is VITO dienstverlener 
aan EC-JRC en leidt het de Global Vegeta-
tion Component in het GMES GEOLAND 
initiatief.

VITO heeft een aantal activiteiten en da-
tasets voor Afrika en China met betrekking 
tot het in kaart brengen van landbedekking, 
specifiek voor landbouw.

Aërosolen
In de context van het Eumetsat Climate 

Monitoring SAF en het Gerb project, ver-
krijgt het KMI optischedieptegegevens van 
aërosolen van de SEVIRI-imager over de 
Meteosat-schijf.

Verdampingstranspiratie
In de context van de Eumetsat Landop-

pervlakte-analyse SAF verkrijgt het KMI 
verdampingstranspiratiegegevens van de SE-
VIRI-imager over de Meteosat-schijf.

Ozonprofielen
In de context van de Eumetsat Ozonmo-

nitoring SAF, is het KMI verantwoordelijk 
voor de validatie van ozonprofielen verkre-
gen via satelliet door vergelijking met weer-
ballonmetingen. 

BIRA levert een actieve bijdrage aan an-
dere internationale satellietmissies die ECV’s 
meten aan de hand van geofysische validatie- 
en verwervingsstudies.

BIRA verwerft stratosferische aërosolen 
uit de SAGE en GOMOS satellietmissies, 
en ontwikkelt uniforme langetermijns data-
banken van stratosferische aërosols gemeten 
door verschillende satellietinstrumenten.

BIRA ontwikkelt en beheert het BASCOE 
4D-var assimilatiesysteem voor chemische 
gegevens. BASCOE beschikt over bepaalde 
capaciteiten om geconsolideerde langeter-
mijns en globale datasets van ozon en andere 
CFK’s te genereren door het opnieuw analy-
seren van satellietgegevensrecords.

Vegetatie
VITO (Vlaams Instituut voor Technolo-

gisch Onderzoek) biedt ruimte aan het ge-
gevensverwerkingscentrum voor de SPOT 
Vegetatiesatelliet (CTIV). VITO verwerkt 
en archiveert eveneens gegevens van de 
volgende satellieten: ENVISAT-MERIS, 
NOAA-AVHRR, MODIS, MSG en METOP-
AVHRR. De resolutie, ruimtelijke dekking en 
het historisch archief hangen af van de eigen-
schappen van de satelliet, maar begint vanaf 
1981 voor NOAA-AVHRR en vanaf 1998 
voor SPOT-VEGETATION. Onder meer de 
volgende parameters worden doorgaans ge-
meten:

fAPAR: fractie van geabsorbeerde foto-– 
synthetisch actieve straling
DMP: Dry Matter Productivity (geprodu-– 
ceerde droge massa)
Bladoppervlakte-index (LAI)– 
Afgebrande gebieden– 



cars waarmee de film in 2007 werd bekroond 
en de gedeelde Nobelprijs voor Al Gore en 
Intergouvernementele Werkgroep inzake kli-
maatverandering (Intergovernmental Panel 
on Climate Change - IPPC) in oktober 2007 
hebben de impact van de documentaire nog 
versterkt.

De media hebben veel weerklank gege-
ven aan de klimaatverandering en hebben op 
hun beurt bijgedragen tot een verhoogde in-
teresse voor dit onderwerp. Ook de recente 
financiële crisis droeg ertoe bij dat mensen 
het gevoel kregen dat ze moesten gaan be-
sparen op de energie-uitgaven, die toch een 
heel belangrijk deel van het budget van de 
gezinnen en de bedrijven uitmaken. Het gaat 
dan meer bepaald over de uitgaven voor het 
transport en - in ons koude klimaat -  voor de 
verwarming.

De verkiezing in september 2008 van de 
Belgische professor Jean-Pascal van Ypersele 
tot vice-voorzitter van het IPPC en de inter-
views die hij heeft gegeven, vormen even-
eens een positieve aanzet tot de informatie-
golf rond het klimaat in de Belgische media.

Ook het Energie/Klimaatpakket dat op 
17 december 2008 door het Europese Par-
lement werd goedgekeurd, gaf de media de 
nodige aanleiding om over dit onderwerp te 
spreken. 

Het Internationale Pooljaar 2007-2009, 
de bouw en de inhuldiging op 15 februari 

Een efficiënte vermindering van de broe-
kasgassen (BKG) is alleen mogelijk wanneer 
alle lagen van de maatschappij goed geïnfor-
meerd worden. Dit hoofdstuk brengt verslag 
uit over Belgische acties op het gebied van 
educatie, opleiding en sensibilisatie van het 
publiek met betrekking tot de klimaatveran-
dering. Hoewel vooral door de overheids-
sector georganiseerde of gefinancierde acti-
viteiten aan bod zullen komen, worden ook 
acties vermeld die werden ondernomen door 
maatschappelijke organisaties of de privésec-
tor, gesteund door overheidsfondsen. 

Het is niet de bedoeling om een volledige 
lijst weer te geven, wel om verschillende ini-
tiatieven voor te stellen die een bijdrage le-
veren tot de sensibilisatie van de Belgische 
publieke opinie.

De sensibilisatieacties worden ingedeeld 
per doelgroep: het grote publiek, het onder-
wijs of de professionals; en in functie van 
de activiteiten waarop men zich kan richten: 
energieverbruik en woning, verplaatsingen, 
afvalbeheer. Ten slotte wordt een lijst gege-
ven van relevante internetsites.

Algemene sensibilisatie9.1.1. 
De film van Al Gore, An Inconvenient 

Truth, heeft in België zeker een doorslag-
gevende rol gespeeld om het publiek bewust 
te maken van de dringende noodzaak van de 
strijd tegen de klimaatopwarming. De 2 Os-

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:

Martine Leroux

Service Public de Wallonie

Agence wallonne de l’Air et du Climat

Educatie, 9. 
opleiding en 
sensibilisatie 
van het publiek

Inleiding9.1. 
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besparende technieken in huis, vooral voor 
zonnepanelen (79%) en dakisolatie (78%). 
We stellen hier een sterk toegenomen kennis 
vast t.o.v. 2005 (toen 48% voor dakisolatie). 
Maar slechts een klein percentage van de res-
pondenten maakt al van deze steunmaatrege-
len gebruik.

Als we naar de intenties kijken, dan stel-
len we vooral een zeer sterke tendens vast om 
in de nabije toekomst bv. een energiezuinige 
auto te kopen of om zonne-energie of groene 
stroom te gebruiken (al liggen deze percen-
tages nog vrij laag). Ook op het vlak van het 
huishouden willen ze gerust inspanningen 
leveren (zoals het gebruik van een spaardou-
chekop). Algemeen gezien geven veel res-
pondenten aan momenteel al een groot aantal 
energiezuinige gedragingen aan de dag te 
leggen. 

Voor huishoudelectro en verwarmingske-
tels is het energieverbruik (met 68 tot 75%) 
trouwens al het belangrijkste aankoopcrite-
rium. Voor auto’s komt dit slechts op de der-
de plaats, na de kwaliteit en de prijs. Naast 
(spaar)lampen werden deze toestellen ook al 
effectief om deze reden aangekocht.

Als we naar de ervaring peilen, dan geven 
63% van de Belgen aan tevreden te zijn over 
de eigen inspanningen om klimaatverande-
ring tegen te gaan, maar slechts 12% is zeer 
of uiterst tevreden. Ze geven aan dat de over-
heid hier ook een cruciale rol speelt, maar 
meer dan de helft is over het werk van deze 
overheid momenteel niet tevreden.

stormen en hittegolven worden door meer 
dan 80% correct als gevolgen omschreven.

Ondanks deze verbeterde kennis geeft 
de Belg zichzelf een gemiddelde score van 
5,9 op 10 voor de mate waarin hij/zij geïn-
formeerd is over de klimaatproblematiek. 
Passieve informatievergaring gebeurt vooral 
via de traditionele kanalen TV, kranten, tijd-
schriften en radio (vooral bij ouderen), terwijl 
vooral via websites actief naar informatie ge-
zocht wordt (en dan vooral door jongeren). 
Toch blijken de specifieke websites hiervoor 
te weinig bekend.

Bijna alle respondenten zeggen dat de 
uitstoot door de industrie (95%!) en het ver-
keer zeer sterk bijdragen tot de klimaatver-
andering, en in mindere mate de gezinnen 
en de landbouw. Toch erkennen ze wel hun 
verantwoordelijkheid door te stellen dat kli-
maatverandering kan tegengegaan worden 
door hun manier van leven te veranderen en 
dat hun eigen handelingen een verschil kun-
nen maken. 

Iets meer dan de helft is er zich van be-
wust dat klimaatverandering een bedreiging 
vormt voor het dagelijkse leven en 68% 
vindt klimaatverandering zelfs een onmid-
dellijk en dringend probleem. 84% weet dat 
het een globaal verschijnsel is en bijna 60% 
zegt dat de verschijnselen zich ook al in Bel-
gië voordoen. Bijna drie kwart gelooft dat 
de opwarming door een andere levenswijze 
gestopt kan worden, maar slechts 59% zegt 
dat de eigen handelingen een verschil kunnen 
maken (een dergelijke reactie zagen we ook 
reeds in 2005).

Zeer goed gekend zijn de steunmaatrege-
len toegekend door de overheid voor energie-

Is het Belgische publiek 9.1.2. 
gevoelig voor het probleem van 
de klimaatopwarming?

In welke mate is het grote publiek zich 
bewust van de klimaatverandering en be-
grijpt het wat er op het spel staat? 

Federale publieksenquête rond 
klimaatverandering
In 2009 lanceerde de federale Dienst Kli-

maatverandering voor de tweede maal een 
publieksenquête42 om een beter inzicht te 
krijgen in de evolutie  (tussen 2005 en 2009) 
van de kennis van het grote publiek over de 
klimaatproblematiek (oorzaken en gevolgen, 
informatiekanalen, enz.), de subjectieve in-
terpretatie (urgentie, inspanningen van de 
overheid, mogelijkheid tot persoonlijke bij-
drage, enz.) en de persoonlijke attitude (de 
bereidheid er zelf iets aan te doen). 

Klimaatverandering krijgt een vijfde 
plaats in de opsomming van milieuproble-
matieken en scoort daarmee lager dan de 
lucht- en watervervuiling. De meeste Belgen 
leggen wel een verband tussen het Protocol 
van Kyoto en ‘luchtvervuiling’ (iets beter dan 
in 2005), maar slechts 1% linkt het protocol 
uitsluitend aan de klimaatverandering.

Slechts 40% van de Belgen weet de geo-
frafische verpreiding van de landen die ver-
antwoordelijk zijn voor de klimaatverande-
ring (de industrielanden) en van de landen die 
de grootste gevolgen zullen moeten dragen 
(de ontwikkelingslanden) juist in te schat-
ten, wat een sterke stijging vertegenwoordigt 
ten opzichte van 2005. Fenomenen zoals het 
afsmelten van de ijskap, de stijging van de 
zeespiegel en een toegenomen frequentie van 

2009 van het Poolstation ‘Princess Elisabeth’ 
op Antarctica (het allereerste station dat geen 
broeikasgassen uitstoot), vormen eveneens 
een positieve bijdrage om duidelijk te maken 
dat het hoog tijd is om de strijd tegen de kli-
maatopwarming aan te gaan. 

De grote promotiecampagnes, zowel van 
de overheid als van de privésector, voor de 
plaatsing van thermische zonnepanelen (met 
toekenning van premies) en meer recent voor 
de fotovoltaïsche panelen (met premies en 
groenestroomcertificaten), hebben eveneens 
geleid tot de sensibilisatie van het publiek 
voor een beter energiebeheer.

Midden 2009 startte de campagne rond 
de release van Home, een film van Yann-Ar-
thus-Bertrand en Luc Besson over de planeet. 
Ook dit had een gunstig media-effect op de 
bewustwording van de noodzaak om het kli-
maat te beschermen. 

In Vlaanderen heeft de reeks Low lmpact 
Man  (Steven Vromman), uitgezonden op de 
VRT, een rol gespeeld bij de sensibilisatie 
van het publiek. De federale Dienst Klimaat-
verandering heeft twee hoofdstukken van het 
boek dat in dit kader uitkwam, becommen-
tarieerd. 

Weervrouw Jill Peeters van VTM kreeg 
hulp van de Dienst Klimaatverandering bij 
het verzamelen van informatie voor haar 
boek Onze planeet wordt heet, uitgegeven in 
2007. Ook dit boek werd uitgebreid in de kij-
ker gezet op dit net. 

42 http://www.klimaat.be/spip.php?article342 
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economische situatie (60%), de koopkracht 
(59%) en de biodiversiteit (54%). 

Nagenoeg alle respondenten hebben al 
gehoord van de klimaatverandering en twee 
op drie oordelen dat dit een echt probleem is 
dat nog kan verergeren en waarover we ons 
zorgen moeten maken. Toch stellen verschil-
lende experts, die hierover door Le Soir wer-
den ondervraagd, dat het niet om een diep-
gaande kennis gaat. 

Wanneer vragen worden gesteld over de 
oorzaken en de gevolgen, variëren de ant-
woorden en worden ze vaag. “De mensen 
onderschatten bijvoorbeeld systematisch de 
impact van de huishoudelijke verwarming op 
de uitstoot van broeikasgassen”, stelt Edwin 
Zaccaï (Université Libre de Bruxelles). “Zij 
verwarren de meteorologische voorvallen, 
zoals de zachte winter van 2007-2008, met 
de klimaatverandering”, oordeelt Bernadette 
Merenne (Université de Liège).

De peiling kijkt ook naar de maatrege-
len die de overheden zouden kunnen treffen 
en naar veranderend gedrag. 82% van de 
respondenten gaan akkoord dat er bij ver-
vuilingspieken een lagere snelheid wordt 
opgelegd, of zelfs dat er geen verkeer meer 
toegelaten wordt, gepaard gaand met gratis 
openbaar vervoer, tijdens deze pieken (91%). 
Zij zijn vóór een verplichting om het goede-
rentransport te vervangen door een alternatief 
transport (84%) en vóór de bevordering van 
telewerk via fiscale maatregelen (90%). 

Hoewel één persoon op twee zijn wagen 
blijft gebruiken om naar het werk te gaan, 
geven acht op tien toe dat de CO2-emissies 
één van de criteria vormen bij de aankoop 
van een volgende auto. Negen respondenten 

Wat de oorzaken van klimaatverandering 
betreft, is de meerderheid van de Belgische 
burgers (63%) het niet eens met de stelling 
dat CO2-emissies slechts een marginale im-
pact hebben op klimaatverandering.

Meer dan zes op de tien Belgen (64%) 
beweren dat ze persoonlijke maatregelen 
hebben getroffen om klimaatverandering te-
gen te gaan, terwijl iets meer dan een derde 
(35%) zegt dat ze dat niet hebben gedaan.

Op Belgisch niveau denkt meer dan 64% 
van de respondenten dat de strijd aangaan met 
klimaatverandering een positieve impact zou 
kunnen hebben op de Europese economie.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_313_en.pdf 

Peiling RTBF-Le Soir
Deze resultaten worden bevestigd door 

een peiling die door Dedicated Research van 
maart tot april 2009 onder de Franstalige be-
volking van België werd georganiseerd. Deze 
peiling volgde op een gelijkaardige peiling 
die plaatsvond in 2008. De representatieve 
steekproef, waarbij mensen telefonisch wer-
den gecontacteerd, bestond uit 1.202 perso-
nen (501 Brusselaars en 701 Walen). Het res-
ponspercentage bedroeg 68%, de foutmarge 
2,8%. Deze peiling werd uitgevoerd op vraag 
van de openbare radio- en televisieomroep 
RTBF in het kader van hun operatie Planète 
Nature (cf. infra) en van de krant Le Soir. 

De respondenten geven spontaan aan dat 
hun bezorgdheid vooral uitgaat naar gezond-
heid (70%), vervuiling (61%), energie (58%), 
klimaatopwarming (60%), werkgelegenheid 
(68%), de kwaliteit van onze voedingswaren 
(63%), geweld en onveiligheid (64%), de 

schaal van 1 tot 10. Meer dan twee derden van 
de Belgen denkt dat ‘klimaatverandering’ een 
zeer ernstig probleem is (67%), terwijl 21% 
het een redelijk ernstig probleem vindt en 
11% het geen ernstig probleem vindt.

3. De mate waarin burgers zich geïn-
formeerd weten over klimaatverandering 
– de oorzaken, gevolgen en manieren om 
het te bestrijden

57% van de Belgen vindt dat ze zeer goed 
of redelijk goed geïnformeerd zijn over de 
verschillende aspecten van klimaatverande-
ring. In België komt er echter naar voren dat 
er minder informatie voorhanden is over de 
gevolgen van klimaatverandering (66% wist 
zich goed geïnformeerd in 2008).

4. Houding van burgers ten opzichte 
van klimaatverandering

Hoewel bijna twee derden van de Belgen 
(65%) niet vindt dat de ernst van klimaatver-
andering is overdreven, zijn ze hoofdzakelijk 
optimistisch en zijn ze het meestal niet eens 
(69%) met de stelling dat het klimaatveran-
deringsproces niet te stoppen is.

Iiets minder dan een derde (29%) is daar-
entegen eerder pessimistisch en gelooft dat 
klimaatverandering een niet te stoppen pro-
ces is.

Over de ernst van klimaatverandering 
vindt 32% van de Belgen dat het fenomeen 
overdreven is.

Volgens een grote meerderheid van Bel-
gen (79%) moeten alternatieve brandstoffen 
worden gebruikt om de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen.

Eurobarometer-enquête over de 
houding van Europese burgers t.o.v. 
klimaatverandering
Er werd een Eurobarometer-enquête uit-

gevoerd met de bedoeling om de houding 
van Europese burgers ten opzichte van kli-
maatverandering te kennen. Deze Eurobaro-
meter-enquête werd besteld door het Direc-
toraat-Generaal voor Communicatie van de 
Europese Commissie, in naam van het Euro-
pees Parlement en de Europese Commissie. 
Ze werd uitgevoerd tussen 16 januari en 22 
februari 2009. Interviews werden afgenomen 
van 26.718 burgers in de 27 lidstaten van de 
Europese Unie, Kroatië, Turkije en de Voor-
malige Joegoslavische Republiek Macedonië 
en in de Turks-Cypriotische gemeenschap.

De belangrijkste resultaten in verband 
met België worden hieronder samengevat.

1. Perceptie van burgers van 
klimaatverandering met betrekking tot 
andere wereldproblemen

69% van de Belgische respondenten 
denkt dat ‘armoede, het gebrek aan voedsel 
en drinkwater’ een van de ernstigste proble-
men is waar de wereld vandaag voor staat. Op 
een tweede gedeelde plaats met 54% staan 
‘klimaatverandering’ (voordien 59%) en ‘een 
grote wereldwijde economische vertraging’, 
die meer dan twee keer zo veel werd vermeld 
in vergelijking met de 22% in de lente van 
2008.

2. Perceptie van burgers over de ernst 
van klimaatverandering

De respondenten werd gevraagd de ernst 
van klimaatverandering te beoordelen op een 
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Deze campagne stelt een volledig arse-
naal van praktische en eenvoudig toe te pas-
sen tips voor en toont aan dat de mens met 
slechts kleine inspanningen echt kan bijdra-
gen aan de strijd tegen de klimaatverande-
ring. De Dienst Klimaatverandering heeft 
deze campagne helpen opstarten in aanwe-
zigheid van de toenmalige Eerste Minister 
Guy Verhofstadt. 

In Brussel had Manneke Pis voor de gele-
genheid een T-shirt aangekregen met het logo 
van de campagne. 

Bijdrage tot de lancering van de 9.2.1. 
EU-klimaatcampagne 

Eind mei 2006 werd het startsein gegeven 
voor een Europese publieke klimaatcampag-
ne en voor de website www.climatechange.
eu.com onder de slogan ‘You control climate 
change. Turn down, switch off, recycle, walk, 
change’. 

Om de bevolking te sensibiliseren wor-
den elk jaar over het hele land activiteiten 
georganiseerd voor een dag of maand van de 
energiebesparing, het milieu, de biodiversi-
teit of de mobiliteit. Naast deze grootschalige 
initiatieven worden er nog meer specifieke 
sensibilisatie-inspanningen geleverd of ge-
makkelijk toepasbare praktische oplossingen 
aangeboden aan bepaalde doelgroepen, zoals 
de jongeren, de energieverantwoordelijken in 
de ondernemingen of bepaalde beroepsgroe-
pen (architecten, leerkrachten, verwarmings-
technici, mobiliteitsmanagers, enz.). 

Zo wordt in Vlaanderen reeds 12 jaar de 
Nacht van de Duisternis georganiseerd. Deze 
actie wordt nu ook in Wallonië (2008) en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2009) ge-
houden. Het hoofddoel is om de bevolking 
bewust te maken van de lichtvervuiling en zo 
ook van energiebesparing.

In het Vlaamse Gewest vindt jaarlijks ook 
de campagne ‘Oktober, Maand van de ener-
giebesparing’ (http://www.energiesparen.be/
oktober) plaats. Via diverse initiatieven wordt 
zo in die maand het thema energiebesparing 
in de kijker gezet.

Hierna worden de campagnes met be-
trekking tot de klimaatverandering voorge-
steld. De campagnes betreffende energie of 
mobiliteit worden verderop weergegeven.

op tien zijn vóór fiscale stimulansen voor het 
gebruik van het openbaar vervoer om naar 
het werk te gaan en eenzelfde aantal vindt 
dat werkgevers moeten worden aangespoord 
om een abonnement op het openbaar vervoer 
voor te stellen als een voordeel in natura.

Drie ondervraagde personen op vier vin-
den dat de te ondernemen acties om de broei-
kasgassen terug te dringen, gericht zouden 
moeten worden op de bedrijven en op de lo-
kale overheden en de burgers.

Zes personen op tien gaan akkoord met 
één autoloze dag per maand. Eenzelfde aan-
tal steunt de idee van een autobelasting in 
functie van de afgelegde kilometers. Eén 
ondervraagde op twee zou akkoord gaan met 
een bijkomende taks op voedingswaren die 
met het vliegtuig worden ingevoerd.

In het afgelopen jaar hebben 78% van de 
respondenten spaarlampen geplaatst, 75% 
hebben hun hoeveelheid huishoudelijk afval 
beperkt, 73% hebben de omgevingstempera-
tuur van hun woning met minstens 1 graad 
verminderd, 71% nemen nu eerder een dou-
che in plaats van een bad en 64% hebben het 
gebruik van elektrische huishoudtoestellen 
verminderd. 

Sensibilisatie met betrekking tot de 9.2. 
klimaatopwarming
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In een sensibiliserende brochure en een 
internetsite airclimat.wallonie.be wordt het 
Lucht-/Klimaatplan van het Waalse Gewest 
(Plan Air-Climat) voorgesteld, waarbij men 
allerlei tips meekrijgt en via links verwezen 
wordt naar verschillende praktische informa-
tiebronnen, waaronder CO2-calculators. Er 
zit ook een quiz in.

De Directie voor de Sensibilisatie voor het 
Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst 
verspreidt verschillende concrete sensibili-
satiemiddelen met betrekking tot de klimaat- 
en energieproblematiek. Deze middelen zijn 
aangepast aan diverse doelgroepen (scholen, 
volwassenen) en worden zowel in de scholen 
als bij bepaalde evenementen gebruikt. 

Het ‘Plan voor de structurele verbetering 
van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de 
opwarming van het klimaat 2002-2010’ van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hecht 
enorm veel belang aan de transportsector en 
aan energieverbruik in de gebouwen. Dit zijn 
twee belangrijke doelgroepen in de sensibi-

singgericht zijn (voorstellen van technieken, 
maatregelen en acties die een bijdrage kun-
nen leveren aan de strijd tegen de klimaatver-
andering). Meer info: www.klimaat.be/. 

Opstelling en promotie van 9.2.4. 
gewestelijke klimaatplannen

Naast een Nationaal Klimaatplan voor 
België werden ook door de gewesten plannen 
voor het klimaat opgesteld en gepromoot.

De Vlaamse Minister voor Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft 
een brochure verspreid met tips voor de ver-
bruikers om samen de doelstellingen van het 
Vlaamse Klimaatplan 2006–2012 te realise-
ren.

die de burgers aanbelangen, ter beschikking 
van het publiek.

De Internetsite www.klimaat.be werd 
volledig herwerkt en in december 2008 op-
nieuw gelanceerd, met rubrieken over het 
fenomeen van de klimaatverandering (oor-
zaken en gevolgen), het beleid, de financi-
ele steun, enz. maar ook een aparte rubriek 
gewijd aan acties (federale campagnes, te 
ondernemen acties op privévlak, acties van 
derden, enz.). Op termijn moet deze site een 
echt portaal worden. 

Het rapport ‘Greenhouse Gas Emissions 
in Belgium 2007’, samengesteld door de Na-
tionale Klimaatcommissie, werd onder de 
vorm van een brochure ‘Broeikasgasemissies 
in België 2007 – Trends, prognoses en vor-
deringen ten opzichte van de Kyoto-doelstel-
ling’, vertaald en verspreid.

Financiële steun voor lokale 9.2.3. 
initiatieven voor het klimaat

De Dienst Klimaatverandering heeft een 
toelage uitgewerkt ter aanmoediging van eve-
nementen die de betrokkenheid van de bur-
gers kunnen verhogen en hen aanzetten tot 
concrete acties. Elke natuurlijke of rechtsper-
soon die een evenement organiseert waarbij 
informatie en opleiding worden aangeboden, 
kan een aanvraag indienen. De steun mag 
niet gaan naar politieke partijen of gebruikt 
worden ter ondersteuning van politieke pro-
gramma’s. De inhoud moet rechtstreeks ver-
band houden met het thema van de klimaat-
verandering en de verstrekte informatie moet 
wetenschappelijk correct zijn; de inrichters 
moeten over de nodige bekwaamheid be-
schikken en de informatiesessie moet oplos-

De federale communicatie naar 9.2.2. 
het grote publiek

De communicatie naar het publiek toe 
vanwege de federale overheid gebeurt door 
de Dienst Klimaatverandering van de Fede-
rale Overheidsdienst Volksgezondheid, Vei-
ligheid van de voedselketen en Leefmilieu 
(DG Leefmilieu) via brochures en specifieke 
gidsen, het internet en themacampagnes in 
de media (magazines, websites en de radio). 
Met deze verschillende communicatiemid-
delen verspreidt de overheid informatie over 
de klimaatverandering en over de specifieke 
situatie in België. Hiervoor stelt de overheid 
alle officiële rapporten, de beslissingen van 
de Federale Regering en de concrete acties 
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lige acties, algemene informatie, gerichte 
activiteiten (seminaries, evenementen, enz.) 
en opleidingen. 

Specifieke milieuthema’s worden behan-
deld in brochures en folders en geven alge-
mene informatie over deze onderwerpen en 
praktische tips, waarbij verwezen wordt naar 
uitgebreidere technische fiches en rapporten 
die te vinden zijn op de internetsite van Leef-
milieu Brussel. De internetsite omvat alle in-
formatie over de situatie en de actualiteit in-
zake leefmilieu en energie (tips, regelgeving, 
formulieren, hulpmiddelen, erkende leveran-
ciers, lijsten van installateurs, enz.) en over 
het gewestelijk beleid ter zake. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest liet een luchtthermo-
grafie uitvoeren om beheerders aan te zetten 
tot het isoleren van gebouwen, en dit kende 
een overweldigend succes. Vooral de infor-
matie betreffende de Sociale Groene Lening 
(lening aan 0% voor energie-efficiënte isola-
tie en verwarming), de projectoproep Voor-
beeldgebouwen en de energiepremies die in 
het Gewest beschikbaar zijn, worden er in 
detail besproken.

Het programma Bulle d’Air dat wekelijks 
op antenne komt op Télé Bruxelles behandelt 
de stedelijke milieuproblematiek, waarbij on-
der andere de acties van de overheden in het 
gewest worden belicht, evenals initiatieven 
van burgers en praktische tips die je dagelijks 
kan toepassen.

Het Milieufeest is een jaarlijkse manifes-
tatie in Brussel waarop alle milieuverenigin-
gen aanwezig zijn. Bedoeling is om in een 
feestelijk kader het grote publiek te sensibili-
seren voor de milieuproblematiek.  

aanstuurt. Planète Nature heeft een samen-
werkingsverband met de Polar Foundation. 
De RTBF is eveneens verbonden aan andere 
instellingen, ondernemingen en NGO’s die 
bezorgd zijn om het milieu.

De luisteraars en kijkers kunnen hun 
ideeën en opmerkingen via een blog meede-
len. Op de internetsite www.planetenature.be 
vindt men de lijst van de specifieke uitzen-
dingen onder het label Planète Nature.

Het tv-programma Le Jardin extraordi-
naire, dat oorspronkelijk over ‘de wereld van 
de dieren’ handelde, evolueert nu ook in de 
richting van de bescherming van het milieu 
in het algemeen en brengt ook regelmatig 
thema’s in verband met de bescherming van 
het klimaat.

Tijdschriften, brochures en 9.2.6. 
uitzendingen te Brussel

De leefmilieuadministratie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, recent omge-
vormd tot Leefmilieu Brussel – BIM, heeft 
een reeks uitgaven gepubliceerd voor een 
gevarieerd publiek. Mijn Stad onze Planeet 
is een gratis maandblad over de Brusselse 
milieu-actualiteit, gepubliceerd in papieren 
of digitale versie, dat op aanvraag wordt ver-
zonden naar de inwoners van het Gewest. 
Tweemaal per jaar wordt een speciale uitgave 
gemaakt over het thema energie, dat dan in 
alle brievenbussen van het Gewest wordt be-
deeld. 

Het driemaandelijks tijdschrift Leefmi-
lieu Brussel News en de maandelijkse elek-
tronische nieuwsbrief E-news zijn bestemd 
voor professionelen en brengen regelmatig 
nieuws over de actuele wetgeving, vrijwil-

gen. Deze concrete acties, die het voltallige 
personeel mobiliseren, sturen ook de beslis-
singen op het vlak van de investeringen, de 
gebouwen, de infrastructuur, enz. 

Op de radio en de televisie, in de dagelijk-
se informatie, maar ook in tijdschriften en op 
het web wordt Planète Nature vertaald in een 
aanbod van uitzendingen, debatten, fora over 
diverse thema’s (biodiversiteit, lucht, water, 
afval, enz.), maar ook in de uitzending van 
verschillende en terugkomende reportages. 

De uitzendingen en reeksen worden ge-
leid door jonge en dynamische journalisten, 
waarbij een ‘overdosis’ aan informatie over 
het onderwerp wordt vermeden. Door af en 
toe over dit thema te sensibiliseren, stemt 
men het publiek geleidelijk aan tot nadenken. 
Zo worden er op de radio-omroep La Pre-
mière bijvoorbeeld elke ochtend om 7.20 uur 
drie korte onderwerpen voorgesteld (Planète 
première).

Naast deze kleine radio- en tv-campagnes 
wordt om de 6 maanden een uitgebreid tele-
visieprogramma gewijd aan een welbepaald 
thema; de laatste uitzendingen handelden 
over water en energie. Deze speciale, sterk 
gemediatiseerde uitzendingen worden ge-
geven op zondagavond in de plaats van een 
veelbekeken familieprogramma. 

Het doel is om het publiek voor deze pro-
blematieken te sensibiliseren, en wel door ze 
in een lokale context te plaatsen. In de uit-
zending worden kleine demonstraties gege-
ven, tips, goede raad en praktische tips om de 
situatie thuis te verbeteren.

Aan Planète Nature wordt gewerkt door 
een permanent team dat informatie cen-
traliseert, ideeën uitwerkt en de projecten 

lisatie- en informatiecampagnes die in dit 
gewest worden ingericht. In december 2007 
heeft de Regering van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest een stappenplan goedgekeurd 
voor een geïntegreerd Lucht-Klimaatplan te-
gen 2020. Dit planontwerp heeft tot doel om 
alle bevoegdheden van het Gewest die een 
impact hebben op het klimaat, te betrekken: 
de gebouwen, ruimtelijke ordening, de socio-
economische aspecten, het transport, de voor-
beeldrol van de overheid, de financiering en 
productie van energie. Het tweede semester 
van 2009 wordt gewijd aan de onderhande-
lingen over de geïdentificeerde maatregelen 
met het oog op de opstelling van een tweede 
Lucht-Klimaatplan voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

De campagne 9.2.5. Planète Nature 
van de RTBF

De Belgische radio en televisie van de 
Franstalige gemeenschap RTBF is een au-
tonoom overheidsbedrijf van culturele aard. 
Via zijn zes radio- en vijf televisiekanalen 
richt het zich tot de hele Franstalige ge-
meenschap van België, hetzij meer dan vier 
miljoen mannen en vrouwen van Brussel en 
Wallonië. 

In maart 2007 lanceerde de RTBF de 
campagne Planète Nature, een transversale 
operatie met als doel te sensibiliseren rond 
duurzame ontwikkeling. Het project krijgt 
vorm in een reeks acties binnen en buiten de 
RTBF. 

Zo wordt het personeel van de RTBF, via 
verschillende initiatieven, ertoe aangezet om 
na te denken en hun gedrag op het vlak van 
energie, papier, afval of mobiliteit te wijzi-
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De klimaatwijken9.2.9. 
‘Klimaatwijken’ zijn groepen van gezin-

nen die in dezelfde wijk of in dezelfde straat 
wonen of elkaar kennen via een vereniging, 
een school, een club, werk… Ze lanceren een 
weddenschap met hun eigen gemeente: in 6 
maanden tijd (van november tot april) trach-
ten ze 8% energie te besparen in vergelijking 
met dezelfde periode van het jaar voordien. 
Om dit te bereiken moeten de deelnemers 
echter niet investeren in nieuwe technologie-
en: het project wil immers in de eerste plaats 
gedragswijzigingen realiseren. Daarom on-
moeten de deelnemers van een wijk elkaar 
af en toe om praktische tips rond energiebe-
sparing uit te wisselen, en meten ze op zeer 
geregelde tijdstippen hun elektriciteits- en 
gasverbruik. De meterstanden worden op de 
projectwebsite ingegeven die vervolgens de 
gerealiseerde vooruitgang berekent, rekening 
houdend met de verschillen in buitentempe-
raturen met deze van het jaar voordien. 

In 2008-2009 hebben 4.815 famillies uit 
450 wijken aan het project deelgenomen en 
meer dan 12 % energie bespaard, wat neer-
komt op een gezamenlijk besparing van on-
geveer 3000 ton CO2-uitstoot. Dit was het 
beste resultaat was van de zes jaren dat het 
project reeds liep. 

Het project is georganiseerd door de Bond 
Beter Leefmilieu (de koepelorganisatie van 
de Vlaamse milieu-organisaties) in samen-
werking met de NGO’s Dialoog en Ecolife, 
de Vlaamse provincies, de netbeheerders en 
de deelnemende gemeenten, en met de steun 
van het Vlaamse Gewest en van het Euro-
pese “Intelligent Energy” programma (in 
2008-2009) (www.bondbeterleefmilieu.be/
klimaatwijken). 

verandering. Heldere teksten en grafieken 
geven de nodige achtergrondinformatie op 
een erg bevattelijke wijze.

Bijzonder is ook dat het station erg ener-
giezuinig is dankzij de installatie van zonne-
panelen, bewegings- en lichtsensoren, ener-
giezuinige roltrappen, enz., wat op jaarbasis 
een totale besparing van niet minder dan 23 
ton CO2 oplevert. 

De wedstrijd van de 9.2.8. Communes 
Clim’actives

Om de klimaatproblematiek op te nemen 
in het gemeentelijk beleid en positieve en re-
produceerbare initiatieven te stimuleren werd 
in het Waalse Gewest een wedstrijd georga-
niseerd onder de naam Communes Clim’ac-
tives. De gemeenten, de overheden die dicht 
bij de burger staan, spelen een belangrijke rol 
in de sensibilisatie en in concrete acties op 
het gebied van milieu, mobiliteit, infrastruc-
tuur of stedenbouw. Het project Communes 
Clim’actives zorgt ook voor uitwisseling 
van informatie door de contacten die er tot 
stand worden gebracht tussen de kandidaat-
gemeenten en door de internetsite http://
www.climactives.be die de initiatieven van 
de deelnemende gemeenten in de strijd tegen 
de klimaatopwarming toont. 87 van de 262 
gemeenten die het Waalse Gewest telt, heb-
ben in 2009 aan de wedstrijd deelgenomen. 
De wedstrijd wordt gefinancierd door de Mi-
nister van Leefmilieu, de Algemene Directie 
van de Landbouw, het Leefmilieu en Natuur-
lijke Hulpbronnen en het Waals Agentschap 
voor Lucht en Klimaat. 

Hubert en Jean-Louis de Gerlache (achter-
kleinzoon van Adrien de Gerlache), hebben 
de Brusselse Vervoersmaatschappij MIVB en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in maart 
2009 het vernieuwde metrostation ‘Belgica’ 
in Jette ingehuldigd.

Met een naam die nauw verbonden is met 
de geschiedenis van de Belgische poolexpe-
dities naar Antarctica, is het niet meer dan lo-
gisch dat dit station volledig gewijd is aan de 
polen en aan de klimaatverandering.

Twee gigantische fresco’s van 93 m lang 
en 2 m hoog belichten enerzijds de geschie-
denis van de Zuidpool en anderzijds de oor-
zaken van en de oplossingen voor klimaat-

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
organiseert Leefmilieu Brussel – BIM com-
municatiecampagnes (tv-spots, affiches, be-
richten in de pers) over een rationeel energie-
gebruik, de promotie voor energiebesparende 
investeringen, maar ook over de mobiliteit 
waarbij het publiek wordt aangezet om te 
kiezen voor minder vervuilende transportwij-
zen.

Een laagenergie-metrostation in 9.2.7. 
het hart van Brussel

In samenwerking met de International 
Polar Foundation en in aanwezigheid van 
onder meer de Belgische poolreiziger Alain 
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Na de eerste campagne eind 2006 volg-
den nieuwe campagnes die één- of tweemaal 
per jaar werden geprogrammeerd om de aan-
dacht te vestigen op de module via een reeks 
aantrekkelijke en grappige beelden, banners 
op websites en in radiospotjes. Meer info over 
de website en de campagne vindt u op http://
www.klimaat.be/spip.php?rubrique132.

Het concept van deze campagne werd 
bekroond met verschillende ‘awards’ op Bel-
gisch, Europees en internationaal niveau en 
– wat veel belangrijker is – ze lokte meer dan 
600.000 bezoekers naar de website.

energievreters in huis op te nemen door uit-
sluitend energiezuinige toestellen en produc-
ten aan te schaffen.

Men kan er het energieverbruik inschatten 
van de elektrische huishoudtoestellen en van 
andere producten (auto’s, verlichting, ven-
sters, dakisolatie) die een belangrijke impact 
hebben, en kiezen voor propere en zuinigere 
modellen op basis van een reeks persoonlijke 
gebruikscriteria. Zo vermijdt men om nieuwe 
energievretende toestellen aan te kopen. De 
website wordt steeds aangevuld met nieuwe 
modellen. De site werd gepromoot via een 
campagne naar het grote publiek.

 Stop reclame9.3.2. 
Om de burgers de mogelijkheid te bieden 

om gratis bedeeld drukwerk en naamloze re-
clame in hun brievenbussen te weigeren en 
aldus een milieuvriendelijk gebaar te stellen, 
heeft het Waalse Gewest zelfklevers aange-
maakt die men op de brievenbus kan aan-
brengen. De actie werd opnieuw gelanceerd 
in 2008 en werd begeleid met een reclame-
campagne op TV en radio, dit alles in het ka-
der van de sensibilisatieacties voorzien door 
het preventieprogramma voor huishoudelijk 
afval. 

Sensibilisatie voor 9.4. 
energiebesparing

Haal geen energievreters in  9.4.1. 
huis

Een ‘zwaarlijvige’, overconsumerende 
koelkast, wagen, wasmachine, radiator en 
lampevoet zijn de hoofdpersonages in de 
campagne  Energievreters van de federale 
overheid, op initiatief van de Diensten Kli-
maatverandering en Productbeleid van de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
voedselketen en Leefmilieu.

De website www.energievreters.be her-
bergt een rekenmodule die toelaat je ener-
gieverbruik (en de ermee gepaard gaande 
CO2-uitstoot) in te schatten, energievreters in 
huis op te sporen en vooral ook geen nieuwe 

Sensibilisatie 9.3. 
voor het leefmilieu

Belgische energie- en 9.3.1. 
milieuprijzen

Sinds 2006 worden elk jaar de Belgische 
energie- en milieuprijzen http://www.eea-
ward.be  uitgereikt aan personen die alleen 
of via hun organisatie op uitzonderlijke wijze 
bijdragen aan de bouw van een duurzame 
toekomst op lokale, gewestelijke en natio-
nale schaal. De jury wordt bijgestaan door 
deskundigen afkomstig van de universiteiten 
van ons land en houdt  vooral rekening met 
de ondernemingsgeest en het dynamisme, de 
innoverende aard van de realisatie, de eco-
nomische leefbaarheid, de duurzame verbe-
tering van de milieuprestaties, het vermijden 
van fossiele brandstoffen en de verbetering 
van het algemeen welzijn.

Er worden vijftien prijzen uitgereikt in 
het kader van de EEAwards: voor een bur-
gerproject, een jongerenproject, een project 
in de categorie business, de categorie instel-
ling, een mediaprijs, enz.

De Prijs geniet de steun van industriële 
en institutionele partners, evenals van de In-
ternational Polar Foundation, van meer dan 
80 organisaties die de uitnodiging naar hun 
leden doorsturen en van een belangrijke on-
dersteuning in en buiten de media (federaties, 
verenigingen, besturen) en dit het hele jaar 
door.
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be) kan men een monitoring uitvoeren (via 
een regelmatig overzicht van de meters) op 
basis waarvan men de evolutie van het ener-
gieverbruik kan meten. Op deze internetsite 
vindt men veel praktische informatie, tips 
en uitwisseling van goede praktijken, en de 
vzw Stadswinkel organiseert in dit kader re-
gelmatig conferenties over deze thema’s. Het 
Brussels Energieagentschap (ABEA) maakt 
integraal deel uit van de vzw Stadswinkel, 
en verleent uitgebreide diensten aan particu-
lieren, zoals renovatie, een goed beheer van 
het energieverbruik en het gebruik van her-
nieuwbare energie. 

Energie-uitdaging en Piano-9.4.4. 
uitdaging in de scholen

In 2008 heeft Leefmilieu Brussel-BIM 
zijn activiteiten op het vlak van ‘energie-
educatie’ versterkt door voor het eerst de 
Energie-uitdaging in de scholen te lanceren. 
Gedurende een jaar krijgen de deelnemende 
scholen de steun van een energiecoach om 
hen te helpen bij de uitdaging om het ener-
gieverbruik met 10 à 20% te verminderen, 
door eenvoudigweg te werken aan de juiste 
gedragingen. Naast een pedagogische assi-
stentie gesteund op de ervaring met ‘sleutel-
op-de-deur’-projecten, genieten de scholen 
van een technisch kader (verbruikscalculator, 
internetsite, energiefacilitator). Het zijn niet 
langer de leerkrachten die zich voor een sleu-
telproject inschrijven maar wel de directie en 
haar leerkrachten die zich via een overeen-
komst verbinden. 

In totaal hebben zich 10 middelbare scho-
len (8 FR en 2 NL) en 25 basisscholen (17 FR 
en 8 NL) voor deze uitdaging geëngageerd. 

De RTBf-campagne “Planète Nature” 
heeft de energievreterswebsite voorgesteld 
aan de hand van enkele rapportages met 
praktische tips.

Rationeel energiegebruik (REG)9.4.2. 

De federale overheid biedt aan personen die 
betrokken zijn in bouw- en renovatieprojecten 
een portaalsite aan (http://www.belgium.
be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen) 
waarin de wetgeving (vergunningen, normen, 
enz.) en de beschikbare steunmaatregelen 
(premies, belasting- en BTW-vermindering, 
enz.) zijn opgenomen: 

Er wordt ook bijzondere aandacht be-
steed aan de promotie van passieve wonin-
gen: http://koba.minfin.fgov.be/commande/
pdf/NewFolder_Passiefhuizen_2009.pdf. 

Via campagnes in de media, publiciteit, 
internetsites, numerieke informatiebulletins 
besteden de gewesten voortdurend aandacht 
aan REG en milieuvriendelijke energiepro-
ductie. Het doel is:

sensibilisatie en gedragswijziging op het – 
gebied van REG;
promotie van energiebesparende investe-– 
ringen en milieuvriendelijke energiepro-
ductie;
communicatie van de regelgeving en de – 
financiële steunmaatregelen.

Energie-uitdaging voor de 9.4.3. 
gezinnen

Dit is een programma van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dat gebaren van ratio-
neel energiegebruik (REG) wil aanmoedigen, 
waarbij geen grote financiële investeringen 

V
er

. u
it

g
ev

. :
 J.

-P
. H

a
n

n
eq

u
a

rt
 &

 E
. S

ch
a

m
p

 - 
G

u
ll

ed
el

le
 1

00
 - 

12
00

 B
ru

ss
el

 /
 G

ed
ru

kt
 o

p
 g

er
ec

yc
le

er
d

 p
a

a
p

ie
r 

m
et

 p
la

n
ta

a
rd

ig
e 

in
kt

Het project is in september 2008 gelanceerd 
en loopt nog tot het einde van het schooljaar 
2010. Voor het schooljaar 2009-2010 werd 
een tweede versie van de uitdaging uitge-
bracht. Voor dit project staan specifieke hulp-
middelen op een internetsite ter beschikking.

In het kader van de Energie-uitdaging 
zijn de sleutel-op-de-deurprojecten geëvolu-
eerd tot een Piano-uitdaging en de Forte-Uit-
daging. Voor het schooljaar 2008-2009 heb-
ben niet minder dan 17 klassen verdeeld over 
12 basisscholen (FR en NL) een cyclus van 3 
tot 4 animaties gekregen waarmee de klassen 
een energieproject konden uitvoeren.

vereist zijn. De deelnemers verbinden zich 
op vrijwillige basis om eenvoudige handelin-
gen te stellen om hun huishoudelijk energie-
verbruik evenals het verbruik bij verplaatsin-
gen met hun motorvoertuig te verminderen. 
Op een internetsite (www.energie-uitdaging.
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Energieopleiding voor 9.4.9. 
volwassen

Het Vlaamse Gewest steunt verenigin-
gen voor volwassenen om in hun werking 
ook de milieuzorg op te nemen. Tijdens de 
planperiode 2006-2009 werd door de natio-
nale secretariaten van de verenigingen meer 
bepaald een handleiding in milieuzorg opge-
steld. Actiefiches helpen de vrijwilligers bij 
de uitvoering van milieuproblemen in hun 
werking. In het kader van de ontwikkeling 
van educatieve activiteiten rond energie is fi-
nanciële en inhoudelijke steun voorzien voor 
de verenigingen. 

Energieaudits9.4.10. 
In het Waalse Gewest kunnen particu-

lieren bijna gratis een beroep doen op ener-
gieauditeurs door de combinatie van een 
gewestelijke subsidie en de federale fiscale 
aftrekbaarheid. Het doel is om de inspannin-
gen niet te versnipperen en ze toe te passen 
waar ze het meest efficiënt zijn en het meeste 
opleveren. Om van premies te genieten, moet 
men overigens vaak eerst over een audit be-
schikken. De Waalse gemeenten kunnen bin-
nenkort beschikken over ‘energieconsulen-
ten’, en dit 24 maanden lang, om het rationele 
energiegebruik te bevorderen, zowel in de 
overheidsgebouwen (realisatie van het ener-
giekadaster van de gemeentelijke gebouwen, 
plan tot prestatieverbetering van de gemeen-
telijke gebouwen) als in privégebouwen.

Het Brussels Energie Agentschap (ABEA) 
stelt naast hulpmiddelen bij de beslissing tot 
energiebesparing ook energieconsulenten 
ter beschikking van particulieren. Elk jaar 
worden er 100 gratis audits aangeboden aan 

over het beheersen van het verbruik, om pre-
ventieve en herstellende acties op dit gebied 
te voeren en informatie te verspreiden waar-
mee de toegang tot de bestaande financiële 
steunmaatregelen wordt vereenvoudigd. De 
OCMW’s kunnen hierbij ook de prefinancie-
ring van bepaalde hulp voor de investering 
overwegen. Binnen de Vereniging van Waal-
se Steden en Gemeenten (Union des villes et 
des communes de Wallonie) werd een Sociale 
Energiecel ingericht om de verschillende as-
pecten in verband met energie te behandelen: 
gas, elektriciteit, sociaal stookoliefonds, so-
ciale energiebegeleiding. De cel geeft raad 
aan de leden, verzamelt informatie, stelt een 
lijst van goede praktijken op, werkt oplei-
dingen uit en plant terreinbezoeken. Voor de 
periode 2008 – 2010 (5e oproep) werden 108 
OCMW-projecten geselecteerd.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
werd ervaring verworven met sociale ener-
giebegeleiding. Ook daar zullen vanaf 2009 
opleidingsprogramma’s voor sociale werkers 
in werking treden. Bovendien werden er pi-
loot- en demonstratieprojecten voorgesteld.

Nieuwsbrief over het milieu9.4.8. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

werden een aantal acties ondernomen ten 
voordele van de ondernemingen. In een 
nieuwsbrief over het milieu van Leefmilieu 
Brussel – BIM bedoeld voor ondernemin-
gen wordt regelmatig een overzicht gegeven 
van de toepassing van milieu-, energie- en 
klimaatoverwegingen in de bedrijven en in-
dustriële sectoren. Hiervoor is een samen-
werking georganiseerd tussen Leefmilieu 
Brussel en het Brusselse Agentschap voor de 
Onderneming (BAO). 

vzw’s, ondernemingen, promotoren, enz.) die 
op het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest bouwen of renoveren. Het 
doel van de wedstrijd Voorbeeldgebouwen 
is aan te tonen dat het mogelijk is om zeer 
goede milieuprestaties te behalen met nieuw-
bouw of renovaties. In deze context vond een 
tentoonstelling plaats, Het nieuwe gezicht 
van Brussel, waar het grote publiek kon ken-
nismaken met de geselecteerde gebouwen 
van de vorige projectoproepen.

Energiegidsen9.4.6. 
Het Waalse Gewest steunde verschillen-

de lokale projecten in verband met energie 
en een vzw die opleidingen aanbiedt om een 
gemeentelijke dynamiek te ontwikkelen door 
het onthaal van de opleiding en de ontmoe-
ting met actieve burgers die vrijwillig ener-
giegids willen worden.

Begeleiding van kansarme 9.4.7. 
bewonersgroepen voor een 
rationeel energiegebruik

Dankzij een samenwerking tussen de 
Bond Beter Leefmilieu (de koepelorgani-
satie van de Vlaamse milieugroeperingen) 
en verschillende organisaties worden in het 
Vlaamse Gewest bewonersgroepen uit kans-
arme wijken begeleid om rationeel energie te 
gebruiken. Dit project werd onder gewijzigde 
vorm herhaald in de periode 2007-2008.

In het Waalse Gewest kunnen de Open-
bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW) genieten van subsidies om voor 
sociale begeleiding op energievlak te zorgen. 
De begeleiding heeft tot doel om mensen te 
informeren over rationeel energiegebruik en 

Voorbeeldgebouwen9.4.5. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lan-

ceert elk jaar een projectoproep voor het ont-
werp en de realisatie van Voorbeeldgebou-
wen op het energie- en milieuvlak. In 2007 en 
2008 werden 76 projecten weerhouden, goed 
voor ongeveer 200.000 m² bewoonbare op-
pervlakte. De projecten ontvangen een finan-
ciële steun zowel voor het ontwerp als voor 
de realisatie van voorbeeldgebouwen, een 
technische begeleiding om de projectleiders 
te helpen hun kwaliteitsdoelstellingen te be-
reiken, een eerbetoon voor de ontwerpers en 
de weerhouden gebouwen. De projectoproep 
richt zich tot alle eigenaars (gezinnen, over-
heidsinstellingen, parastatale instellingen, 
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De gewesten stellen ook ‘facilitatoren’, 
informatieloketten en internetsites ter be-
schikking van het publiek. 

Er worden ook leningen aan nultarief 
aangeboden aan gezinnen met een laag inko-
men zodat zij toegang krijgen tot deze tech-
nologieën.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ver-
leent bv. premies in de tertiaire en industriële 
sector om te investeren in zuinige uitrusting 
(de openbare sector van Brussel, niet-com-
merciële organismen, ondernemingen en 
zelfstandigen en de representatieve federaties 
van een bepaalde bedrijfstak).

ramen, zuinige huishoudtoestellen, verwar-
mingsketels, enz.), en voor de plaatsing van 
fotovoltaïsche of thermische panelen, op het 
niveau van de gewesten of zelfs van de pro-
vincies en de gemeenten. De systemen varië-
ren naargelang van het gewestelijk beleid. 

De federale regering stimuleert deze in-
vesteringen ook door de mogelijkheid tot 
een fiscale aftrek. De toekenning van groene 
certificaten maakt het mogelijk om de alter-
natieve energieproductie door fotovoltaïsche 
panelen, biogaswinning, windmolens of  wa-
terkracht rendabel te maken. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
sinds 2004 een specifieke opleiding voor 
‘energieverantwoordelijke voor gebouwen’. 
Er worden verschillende onderwerpen behan-
deld vanuit het oogpunt van energieprestatie 
en financiële rendabiliteit: energieboekhou-
ding, isolatie van het gebouw, verwarming, 
ventilatie, airco, verlichting, warmtekracht-
koppeling, hernieuwbare energie, enz. De 
opleiding omvat specifieke modules zoals 
energieaudit, hernieuwbare energie, hoog-
waardige warmtekrachtkoppeling, enz. De 
energieverantwoordelijke leert er ook over 
alle beschikbare financiële steun. Ten slotte 
kan men via de opleiding de energiefacilita-
toren ontmoeten die belast zijn met de gratis 
begeleiding van de verschillende spelers.

Het Waalse Gewest leidt energieconsu-
lenten op voor de eigen behoeften en voor 
derden, zoals de gemeenten en de privésec-
tor.

Ecologisch bouwen9.4.12. 
Het Waalse Gewest stelt drie clusters voor 

aan architecten, aannemers en producenten 
van materialen (ecoconstructie/Tweed; duur-
zame energie/Cap 2020; duurzaam bouwen). 
De clusters zijn plaatsen voor uitwisseling, 
waardecreatie en aansporing tot innovatie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt 
ook een dynamische steun voor uitwisseling 
en informatie voor de ecoconstructiesector 
dankzij de Cluster Ecobuild. 

Energiepremies9.4.13. 43

Er zijn heel wat premies toegankelijk 
voor het publiek of de ondernemingen voor 
energiebesparende investeringen (isolatie, 

Brusselaars. Deze audits geven een volledige 
check-up van de woning en de gedragingen 
van de bewoners. Er worden aan de bewoners 
oplossingen voorgesteld om hun energiever-
bruik te verminderen. Het ABEA geeft tips via 
themabrochures over isolatie, verwarming, 
spaarlampen, het gebruik van zonnepanelen 
en rationeel energiegebruik, informatie over 
de premies met betrekking tot zonne-energie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
over de geldende isolatienormen, enz.

Energieconsulenten voor 9.4.11. 
kleine ondernemingen

In het Vlaamse Gewest worden subsidies 
toegekend aan werkgeversorganisaties uit de 
commerciële sector voor de aanwerving van 
één of meer energieconsulenten. Zij begelei-
den de ondernemingen (kleine ondernemin-
gen waarvan het jaarlijks energieverbruik 
lager is dan 0,1 PJ) bij de optekening, de 
opvolging en de interpretatie van het ener-
gieverbruik, zij sporen ter plaatse de energie-
verspillende posten op, stellen energiebespa-
rende maatregelen voor en geven informatie 
in verband met overheidssteun. 

Het Waalse Gewest biedt financiële steun 
aan de beroepsfederaties (Union Wallonne 
des Entreprises, Union des Classes Moyen-
nes, Chambres de Commerce et d’Industrie) 
om diensten voor energieadvies op te richten. 
Door hun rechtstreekse contacten met de le-
den kunnen deze adviseurs de ondernemin-
gen aanmoedigen en helpen in hun inspan-
ningen met betrekking tot energie-efficiëntie. 
Vaak gaan deze adviezen samen met die van 
de milieu- of mobiliteitsconsulenten die het 
Gewest ter beschikking stelt van sommige 
van deze federaties. 43 Zie PAM’s EC-B01 van het NKP.

Sensibilisatie inzake mobiliteit9.5. 

Promotie van het openbaar 9.5.1. 
vervoer 

Er worden verschillende informatiecam-
pagnes georganiseerd (affiches, publiciteit in 
de pers, brieven, een Pass voor de trein als 
geschenk voor de 16e verjaardag van elke in-
woner, enz.), naast prijsuitreikingen of gratis 
openbaar vervoer (zie hoofdstuk 4 - Beleid 
en Maatregelen).

Het Waalse Gewest neemt deel aan de 
week van de mobiliteit. In de huizen van 
de mobiliteit van de vervoersmaatschappij 
TEC zijn dan gratis ‘Mobiliteitspaspoorten’ 
verkrijgbaar waarmee men gratis alternatie-
ven op de eigen wagen kan uitproberen (bus, 
trein, carpool, car sharing, fiets, enz.). Het 
Waalse Gewest werkt ook mee aan de organi-
satie van de ‘autoloze dag in september’.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
organiseert men verschillende sensibilisa-
tieacties voor het gebruik van de fiets, zoals 
begin mei, de fietsweek (Dring Dring) met 
een dag voor het hele publiek (een zondag), 
een dag voor de scholen en een dag voor de 
bedrijven.

Verder bestaat de campagne Friday Bike-
day, in samenwerking met de bedrijven en de 
ondernemingen. Bedoeling is om de werkne-
mers aan te sporen om op vrijdag met de fiets 
naar het werk te gaan, een mooie overgang 
naar de aangename periode van het week-
end.
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zijn er informatiestands over milieuvriende-
lijk rijgedrag tijdens evenementen en worden 
de opleidingen hiervoor opgenomen in de 
opleidingen voor buschauffeurs van de Brus-
selse vervoersmaatschappij MIVB. 

In het Waalse Gewest stellen de compe-
tentiecentra voor transport en logistiek van 
de Forem, in samenwerking met de oplei-
dingscentra voor zware vrachtwagens en 
autocars van de Forem, voor om specifieke 
opleidingsmodules voor milieuvriendelijk 
rijgedrag in te voeren. De TEC-groep geeft 
zijn chauffeurs nu reeds een vorming op dit 
vlak. 

Sensibilisatie voor de aankoop 9.5.4. 
van energiezuinige voertuigen

Op federaal niveau werkt men aan een uit-
breiding van de wettelijke bepalingen inzake 
de vermelding van het brandstofverbruik en 
de CO2-uitstoot in de publiciteit.

De jaarlijkse publicatie door de fede-
rale overheid van de ‘CO2-gids van de auto 
– rij zuinig… een troef voor u en de natuur’ 
geeft de burger die een nieuwe auto wil ko-
pen, objectieve en vergelijkende informatie 
tussen de verschillende modellen die op de 
Belgische markt voorhanden zijn. De gids 
neemt de nomenclatuur over inzake etiket-
tering betreffende de CO2-uitstoot (van A tot 
G), de mogelijkheden tot toekenning van een 
fiscale vermindering (de zogenaamde kor-
ting op factuur), het type brandstof dat ge-
bruikt wordt en het verbruik, enz. Deze gids 
is verbonden met een databank die via een 
internetsite toegankelijk is voor het publiek 
(www.energievreters.be/auto).

dens de Autoloze dagen en acties in het kader 
van de Energie-uitdaging. 

In het kader van deze Energie-uitdaging 
is een specifiek engagement voorgesteld aan 
de huisgezinnen die één of meer voertuig(en) 
hebben: brandstof besparen door kleine tra-
jecten met de wagen te vermijden of door een 
soepel gedrag aan te nemen, de verplaatsing 
uit te proberen met andere middelen (zo wor-
den er fietsen ter beschikking gesteld).

Milieuvriendelijk rijgedrag 9.5.3. 
(ecodriving)

Er worden opleidingen aangeboden op 
het vlak van milieuvriendelijk rijgedrag.

In het Vlaamse Gewest zijn de voorbije 
jaren diverse projecten rond energiezuinig 
rijden of projecten waar energiezuinig rijden 
deel van uitmaakt, uitgevoerd. Andere pro-
jecten zijn lopende waaronder Ecodriven op 
initiatief van de Bond Beter Leefmilieu. Dit 
project is gericht naar bedrijven, zowel voor 
personenwagens als voor vrachtwagens. In 
2008 werd ook een platform opgericht om de 
verschillende initiatieven rond energiezuinig 
rijden beter op elkaar af te stemmen. Voor 
beroepschauffeurs zijn er bijscholingscursus-
sen via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB) en 
de erkende rijscholen. Met simulators leren 
cursisten er milieuvriendelijk rijden. 

Zo heeft de campagne Rustig Op de 
Baan al zijn vruchten afgeworpen. Er worden 
nog acties voorzien gericht op nieuwe doel-
groepen en georganiseerd op grotere schaal. 

De Vlaamse vzw Ecolife organiseert ook 
cursussen.

in het kader van de Excuus-campagne vestig-
den affiches de aandacht op de verdwijning 
van de motor en carpooling.

Verder worden er mobiliteitsweken en 
manifestaties ingericht zoals de Prijs Mo-
biele Onderneming die elk jaar publieke en 
private ondernemingen beloont die een po-
sitieve bijdrage hebben geleverd op het vlak 
van duurzame mobiliteit. 

In 2008 pakte men uit met een vernieuw-
de versie. 

De campagne in het kader van het Pendel-
fonds spoort de bedrijven aan om projecten te 
ontwikkelen op het vlak van woon-werkver-
plaatsingen. De bedrijven krijgen hiervoor 
een subsidie volgens het principe ‘een euro 
voor een euro’. De projecten krijgen maxi-
maal vier jaar steun. 

In het Waalse Gewest werd in 2001 een 
documentatiecentrum, het Centre de Dif-
fusion et de Documentation sur la Mobilité 
opgericht in het kader van het Netwerk van 
Waalse mobiliteitsadviseurs. Via dit centrum 
krijgt het publiek toegang tot een uitgebreide 
keuze aan documentatie en informatie over 
mobiliteit.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal 
een informatie- en sensibilisatiestructuur 
voor het grote publiek inrichten. Het actie-
programma voor de professionele gebruikers 
bevindt zich nog maar in de beginfase. Voor 
de particulieren zijn er al verschillende ac-
ties ondernomen, zoals de publicatie van een 
brochure, de Internetpagina Eco-mobiliteit 
gezinnen, een stand over Lucht op de Milieu-
feesten, de Brusselse Eco-week-ends bij de 
inhuldiging van de nieuwe Wetstraat en tij-

Sinds 2006 beloont het Gewest Brusse-
laars die hun nummerplaat inleveren met de 
Brussel’Air-premie. 

Duurzame mobiliteit9.5.2. 
In mei 2007 organiseerde het Vlaamse 

Gewest de jaarlijkse actie Week van de zachte 
weggebruiker onder de nieuwe naam Heen-
en-weer-week. De nadruk lag vooral op het 
gebruik van alternatieven ten opzichte van de 
eigen wagen voor woon-werkverplaatsingen. 
Tijdens de Aardig-op-weg-week, ligt de na-
druk op de gewoonten bij verplaatsingen in de 
eigen buurt. Verder worden er projecten ge-
subsidieerd zoals Duurzaam naar school en 
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In België valt het onderwijs onder de 
bevoegdheid van de Gemeenschappen: de 
Franstalige, de Vlaamse en de Duitstalige 
Gemeenschap. 

In het officiële basisonderwijs en het 
secundair onderwijs wordt het onderwerp 
van de klimaatverandering meestal trans-
versaal behandeld, geïntegreerd in bredere 
programma’s voor natuur-en milieueducatie 
of educatie tot duurzame ontwikkeling. De 
‘natuur- en milieueducatie’ (NME) zit van-
daag stevig verankerd in het Belgische on-
derwijssysteem. De pedagogische doelstel-
lingen ervan zijn gebaseerd op vier stappen: 
de ontdekking, het begrip, de beoordeling en 
de actie. Vertrekkende van de ervaring van de 
persoon, geeft de bij NME gebruikte metho-
dologie de voorkeur aan de actieve pedago-
gie, het rechtstreekse contact met het levende 
en een ecosysteembenadering.

Zowel in als buiten de scholen voeren 
steeds meer spelers uit de maatschappij edu-
catieve activiteiten rond duurzame ontwikke-
ling. Tijdens het decennium van de Verenig-
de Naties voor het onderwijs ten dienste van 
duurzame ontwikkeling (2005-2014) zal dit 
verder worden ontwikkeld.

In de weer voor het klimaat9.6.1. 
In januari 2007 heeft de federale Dienst 

Klimaatverandering, in samenwerking met 
WWF, het educatief dossier In de weer voor 
het klimaat gelanceerd. Dit dossier is gericht 
naar leraars, leerlingen van de derde graad 

De Ecoscore wordt ook gepromoot in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er worden 
informatiemiddelen (internet) aangeboden en 
sensibilisatie- en informatiecampagnes geor-
ganiseerd tijdens evenementen, zoals het Au-
tosalon (2008) of de Autoloze Dag.

Het Waalse Lucht- en Klimaatagenschap 
financiert ook de Ecoscore. Bovendien heeft 
het Waalse Gewest beslist om de aankoop 
van (nieuwe of tweedehands)voertuigen die 
minder uitstoten dan de vervangen voertui-
gen te promoten door de invoering van de 
ecobonus/ecomalus. Dit systeem is sinds 1 
januari 2008 van kracht.

uit het basisonderwijs en van de eerste graad 
van het secundair onderwijs. De ringmap be-
vat een twintigtal themafiches, samengesteld 
uit informatiefiches voor de leraar en kant 
en klare werkbladen voor de leerlingen. Op 
interactieve wijze wordt hier de wederzijdse 
samenhang behandeld tussen onze levens-
stijl, de klimaatverandering en de biodiver-
siteit en tracht men hoofdzakelijk te werken 
aan oplossingen. http://www.klimaat.be/spip.
php?article326. 

In 2009 verscheen de derde editie van de 
brochure In de weer voor het klimaat. In to-
taal werden al 4.800 in het Frans en het Ne-
derlands verdeeld. 

Onderwijs en opleiding9.6. 

Ecoscore 9.5.5. 
In het Vlaamse Gewest worden via 

uitgebreide informatie- en sensibilisatie-
campagnes, en een opleiding van het ver-
koopspersoneel, informatie verspreid over 
energieverbruik en de uitstoot van voertui-
gen. Zo werd de milieubeoordeling Ecoscore 
aan het publiek en de houders van een voer-
tuigenvloot bekend gemaakt via de brochure 
Ecoscore, een folder, een radiospotje, ban-
ners op de internetsites en artikels in allerlei 
tijdschriften.
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eindelijk zal leiden tot de toekenning van een 
praktijkbrevet voor ecopedagogie.

An inconvenient truth9.6.7. 
In de scholen en gemeenten van het Waal-

se en het Brusselse Gewest is overgegaan tot 
de gratis verspreiding van DVD’s met de 
documentaire van Al Gore. Op deze manier 
heeft men een ware boost gegeven aan de 
sensibilisatie en informatie met betrekking 
tot de klimaatverandering. Om de educatieve 
mogelijkheden hiervan ten volle te benutten, 
werd een pedagogisch dossier opgesteld om 
het debat op gang te brengen en tot actie over 
te gaan. Het biedt een reeks pedagogische 
scènes en animaties. 

Het netwerk van CRIE-centra9.6.8. 
Naast hun normale opdrachten als open-

bare dienst voor informatie, sensibilisatie 
en NME, leveren de 11 regionale centra 
voor leefmilieu-initiatie (Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement – CRIE) van 
het Waalse Gewest onder andere een ani-
matiemethodologie en didactisch populair-
wetenschappelijk materiaal. De schoolani-
maties, de opleidingen, de activiteiten voor 
gezinnen en de vakantiestages behoren tot 
hun belangrijkste activiteiten. 

Ze zijn in de eerste plaats gericht op een 
jong publiek, hoewel er ook opleidingen voor 
volwassenen bestemd zijn: leraars, animato-
ren, natuurgidsen, burgers, enz. Bovendien 
worden er ook geleide wandelingen, tentoon-
stellingen, opendeurdagen of conferenties 
georganiseerd door de CRIE, een uitgebreide 
waaier van activiteiten dus waaraan gezinnen 
kunnen deelnemen.

Het Waalse Gewest, samen met de Frans-
talige Gemeenschap, hebben de uitdaging 
aangegaan om in plaats van verontrustende 
informatie over klimaatverandering te ver-
spreiden, gestructureerde en verantwoorde 
informatie en vorming aan te bieden. Er wor-
den opleidingsmodules verstrekt aan mensen 
uit de onderwijssector zodat deze op hun 
beurt jongeren kunnen sensibiliseren en hen 
inzicht geven in en bewust maken van de be-
langrijke rol die zij moeten spelen op het vlak 
van de klimaatopwarming en de verbetering 
van de luchtkwaliteit.

Het Waalse Gewest laat elk jaar in NME 
gespecialiseerde verenigingen pedagogische 
dossiers opstellen. Deze worden in een eer-
ste, systematische verzending naar de basis- 
en middelbare scholen verstuurd. Zo worden 
jaarlijks gemiddeld meer dan 10.000 zendin-
gen met documentatie verricht. De meeste 
documenten kunnen ook worden gedownload 
op de website www.environnement.wallonie.
be. Bij de publicatie van het Waalse Lucht-
plan werd een nieuw dossier, bestemd voor 
adolescenten, opgemaakt.  

Paspoort voor ecopedagogie9.6.6. 
Het Waalse Gewest keert subsidies uit 

aan het Institut d’Ecopédagogie (IEP), dat 
pedagogische opleidingen verdeelt voor le-
raars, animatoren en particulieren op het 
gebied van NME organiseert en samenwerkt 
met de hogescholen om NME in de school-
programma’s op te nemen. Sinds 2008 werkt 
het IEP ook met het project Passeport en 
Eco-pédagogie, dat bedoeld is om, naast de 
bestaande opleidingen, een originele en aan-
vullende opleiding in te voeren, wat dan uit-

van wederzijdse uitwisseling met het oog op 
de verbetering van de pedagogische praktij-
ken. Sinds 2008 werden contacten gelegd met 
het Brusselse Gewest om het partnerschap te 
verruimen. Omdat zij zich bewust zijn van 
het feit dat ze dezelfde doelen nastreven, 
hebben de drie ondertekenende instellingen 
overigens beslist om hun krachten te bunde-
len en de milieu-educatie te promoten en te 
ontwikkelen en het in perspectief van duur-
zame ontwikkeling en van maatschappelijke 
opvoeding te plaatsen.

NME-wedstrijd9.6.4. 
Sinds het schooljaar 2004-2005 kunnen 

alle scholen, zonder onderscheid, uit het se-
cundair onderwijs deelnemen aan een wed-
strijd voor NME-projecten. Bedoeling is om 
de leerlingen zo goed mogelijk voor dit be-
grip te sensibiliseren.

De laureaten van de wedstrijd ontvangen 
pedagogische en financiële steun om hun 
project tot een goed einde te brengen. Met de 
jaren worden de laureaten referentiepersonen 
die een netwerk van ‘Ambassadeurs van goe-
de wil’ vormen. Tijdens het schooljaar 2009-
2010 zal de wedstrijd worden uitgebreid naar 
het basisonderwijs.

 De Directie Sensibilisatie voor 9.6.5. 
het Milieu

Naast de diensten die de Directie Sen-
sibilisatie voor het Milieu van het Waalse 
Gewest rechtstreeks aanbiedt, werkt zij ook 
samen met een aantal verenigingspartners die 
specifieke informatieopdrachten uitvoeren en 
actief zijn op het gebied van Natuur- en Mi-
lieueducatie (NME).

HET MOS-project (Milieuzorg 9.6.2. 
op school)

De scholen van de Vlaamse gemeenschap 
ontvangen materiaal om thema’s met betrek-
king tot het milieu op school te behandelen 
en om van milieuzorg op school een vaste 
waarde te maken, meer bepaald op het vlak 
van transport en energie. Voor het basison-
derwijs stelt het MOS-project voor elk thema 
een volledig pakket met hulpmiddeltjes en 
ideeën ter beschikking. Voor het secundair 
onderwijs worden een energie- en een mobi-
liteitspakket voorgesteld. 
(http://www.milieuzorgopschool.be)

Samenwerkingsakkoord 9.6.3. 
Waals Gewest – Franstalige 
Gemeenschap - Brussels Gewest

Om de samenwerking te bevorderen tus-
sen het Waalse Gewest en de Franstalige 
Gemeenschap, werd in 2003 een samenwer-
kingsakkoord ondertekend voor de inrich-
ting van een partnerschapstructuur tussen de 
betrokken besturen en ter bevordering van 
de synergieën tussen de Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement van het Waal-
se Gewest en de Centres des Dépaysagement 
et de plein air van de Franstalige Gemeen-
schap. 

Het bepaalt ook een reeks prioritaire 
doelstellingen, zoals de invoering van meer 
informatiekanalen, een betere integratie van 
natuur- en milieueducatie in het schoolpro-
gramma, de uitwerking van gemeenschap-
pelijke en aanvullende activiteiten, onder-
steuning voor de scholen die Duurzame 
Ontwikkeling in hun project willen opnemen, 
een logistieke samenwerking en de invoering 
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van 1.600 scholen, deel aan de actie voor een 
besparing van 200 ton CO2. 

Réseau IDée9.6.11.  en Green 
Belgium

Réseau IDée is het belangrijkste infor-
matiecentrum voor natuur- en milieuedu-
catie (NME) binnen het Waalse Gewest en 
de Franse Gemeenschap voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het netwerk, dat 
vandaag meer dan 100 leden telt, heeft als 
hoofddoel alle betrokken spelers dichter bij 
elkaar te brengen: leraars en opvoeders van 
alle niveaus, animatoren, ouders, milieucon-
sulenten, enz. Alle betrokken partijen krijgen 
een brede waaier van pedagogische midde-

Hiermee passen zij geheel in het kader 
van de concrete invulling van de opdrachten 
van het onderwijs, zoals geformuleerd in het 
decreet van de Franse Gemeenschap van 24 
juli 1997.

Door het ontdekken en analyseren van 
hun leefomgeving, trachten de centra leer-
lingen bewust te maken van de interactie 
tussen de ecologische (biologische, geografi-
sche, enz.) en menselijke (historische, socio-
economische, culturele, filosofische, enz.) 
diversiteiten van de hen omringende wereld. 
Dit leidt tot verdere acties in de richting van 
duurzame ontwikkeling.

De verschillende centra zijn over het hele 
Waalse Gewest verdeeld en ontvangen er vol-
gens hun specialiteit, leerlingen of studenten 
van alle niveaus en uit alle netwerken voor 
een dag of een verblijf.

Dikke-truiendag9.6.10. 
Het initiatief Dikke-truiendag ontstond in 

2005 onder de impuls van MOS (Milieuzorg 
Op School) en de Vlaamse regering. Die dag 
wordt de verwarming 1°C lager gezet om 
te herinneren aan het engagement van Bel-
gië inzake de verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen en dragen de leerlingen of de 
werknemers van de deelnemende bedrijven 
symbolisch een dikke trui.

De Vlaamse mobilisatie neemt elk jaar 
toe. In 2008 namen 800.000 personen, waar-

De 9.6.9. Centres de Dépaysement 
et de Plein Air (CDPA) van de 
Franstalige Gemeenschap

Ondanks hun eigen specifieke karakter 
trachten de tien Centres de Dépaysement et 
de Plein Air van het door de Franstalige Ge-
meenschap georganiseerde onderwijs, leer-
lingen door middel van natuur- en milieuedu-
catie actief burgerzin bij te brengen. 

Van 2004 tot 2008 hebben de CRIE in 
5 jaar tijd ongeveer meer dan 32.000 acti-
viteiten van een halve dag georganiseerd, 
waaraan meer dan 500.000 verschillende 
personen hebben deelgenomen. Het publiek 
dat door de CRIE wordt verwelkomd, groeit 
nog steeds aan. In 2004 kwamen er 90.000 
bezoekers, in 2008 waren dat er al meer dan 
115.000.  Info:  www.crie.be.

Kinderen leren gebruik te maken van hun fiets 
in één van de “Centres Régionaux d’Initiation à 
l’Environnement” (CRIE) van het Waalse Gewest.
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allereerste onderzoeksstation met ‘zero emis-
sie’.

Aan het einde van de tentoonstelling wor-
den er educatieve dossiers aan de leraars uit-
gedeeld zodat men in de klas nog verder op 
de inhoud kan ingaan.

Het hoger onderwijs9.6.15. 
De problematiek van de klimaatverande-

ring krijgt ook steeds meer aandacht in het 
hoger onderwijs: er worden cursussen over 
klimaatverandering gegeven en speciale on-
derzoeksteams opgericht rond milieu, kli-
maatverandering of glaciologie.

Bijvoorbeeld de Pôle universitaire euro-
péen de Bruxelles-Wallonie44, die elf instel-
lingen van het hoger onderwijs in Brussel 
groepeert en die verschillende opleidingen 
voor de 1e en de 2e cyclus aanbiedt. Hier zijn 
opleidingen bij die specifiek gewijd zijn aan 
de milieuproblematiek: een master in mi-
lieuwetenschappen en –beheer, een master 
in geologische wetenschappen en een mas-
ter bio-ingenieur: milieuwetenschappen en 
–technologieën, alle aan de ULB (Brussel).

De Université Catholique de Louvain 
(UCL) organiseert een gespecialiseerd studie-
programma in milieuwetenschap en -beheer45. 
Deze gespecialiseerde opleiding voor de der-
de cyclus omvat cursussen rond klimaat en 
energie, en wil hiermee studenten opleiden in 
vakoverschrijdende dialoog, actie en besluit-
vorming in milieuaangelegenheden. De UCL 
richtte in 1980 de onderzoekcel Architectuur 
en klimaat46 in met als doel de ontwikkeling 

in de praktijk kleine maatregelen toe om het 
energieverbruik in de school te verminderen. 
In het schooljaar 2006-2007 waren er 28 af-
gewerkte energieprojecten (19 scholen).

Met de fiets naar school9.6.13. 
Het Waalse Gewest moedigt het gebruik 

van de fiets aan voor de verplaatsing naar 
school. Er werden monitoren-instructeurs 
opgeleid, waar de gemeenten, scholen en or-
ganisaties die actieplannen willen uitwerken, 
voor advies terecht kunnen.

Klas Zero Emissie9.6.14. 
Op initiatief van de International Polar 

Foundation werd in 2009 te Brussel de ten-
toonstelling Klas Zero Emissie georganiseerd 
met de steun van de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap. 

Het doel van deze interactieve tentoon-
stelling is de leerlingen te laten kennismaken 
met de verrassende wereld van de Noord- en 
Zuidpool, een universum bestaande uit onge-
repte landschappen, waar men een fascine-
rende fauna aantreft en ook een wereld van 
wetenschap en ontdekking. De leerlingen 
doen experimenten waarbij ze de link leggen 
tussen deze kwetsbare streken en het feno-
meen van de klimaatverandering. Het doel is 
om de leerlingen maximaal te betrekken in 
de zoektocht naar duurzame oplossingen. De 
tentoonstelling laat ook toe het project voor 
het poolstation ‘Princess Elisabeth Antarc-
tica’ te volgen, vanaf de bouw tot de weten-
schappelijke poolonderzoeken, met inbegrip 
van de plannen van het interieur en de tech-
nologieën. Dit 100% Belgisch project is het 

Engagement voor de planeet 9.6.12. 
en energieambassadeurs

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
biedt leraars volledige pedagogische dossiers 
aan om de jongeren te sensibiliseren rond het 
energiethema. Hier zit onder andere een dos-
sier bij voor het persoonlijke engagement van 
het kind om voor onze planeet te werken. Dit 
pakket is bestemd voor de Brusselse leerlin-
gen uit de laatste graad van het basisonder-
wijs (het 5e en het 6e jaar) en van de eerste 
graad van het middelbaar.

Er komen specialisten naar de klassen om 
de leerlingen te helpen bij een educatief, bur-
gerlijk en ludiek project. De leerlingen wor-
den echte energieambassadeurs en passen 

len, een documentatiecentrum, een databank, 
internetsites en catalogi aangeboden. Het 
brengt mensen naar voren die regelmatig ac-
tiviteiten en hulpmiddelen voorstellen voor 
een betere bewustmaking van de onderlinge 
afhankelijkheid tussen economische groei, 
sociale vooruitgang en milieu. Dankzij de 
steun van het Waalse Gewest wordt sinds 
2000 trouwens ook een tijdschrift Symbioses 
naar alle Franstalige scholen in Wallonië en 
Brussel gestuurd (http://www.reseau-idee.
be/)

In het Brusselse Gewest zorgt de vzw 
Green Belgium voor de ontwikkeling en de 
bevordering van een informatie- en promo-
tiestructuur voor natuur- en milieueducatie 
voor het Nederlandstalige basis- en middel-
baar onderwijs.

Sinds de winter van 2008 organiseert 
Green vzw en Leefmilieu Brussel ook de Dik-
ke-truienactie in het kader van een campagne 
onder de titel ‘Jongeren keren het klimaat’ 
(Effet de jeunes contre effet de serre), die de 
basis- en middelbare scholen van Brussel en 
Wallonië uitnodigt om zich een heel jaar lang 
in te zetten voor het klimaat. Deze campagne 
geniet de steun van de gewestelijke ministers 
voor Leefmilieu. 

Meer dan een honderdtal scholen hebben 
in 2008 en 2009 deelgenomen en het succes 
neemt nog toe. Andere hoogtepunten van de 
campagne zijn een dag van de zachte mobi-
liteit (fiets, carpooling en openbaar vervoer), 
een dag van de lokale appel (nadenken over 
het transport van voedingswaren en de ver-
borgen energie) en een Kringloopactiedag.
(http://www.assembleedesjeunes.be/v2/
homepage.asp) 44 http://www.ulb.ac.be/poluniv-bxl 

45 http://www.cgse.ucl.ac.be
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het milieu meetbare voordeel, op de naleving 
van de milieuwetgeving en op de educatieve 
meerwaarde.

De studenten worden tijdens hun oplei-
ding aangemoedigd om met eerbied voor het 
milieu te handelen en deze attitude daarna 
te behouden in hun beroepsleven. De stu-
denten krijgen hierbij hulp om milieuzorg in 
hun studentenleven op te nemen en zijn zo 
in staat om de milieu-impact van hun eigen 
handelingen en activiteiten te beperken.

 Jeugd, Ruimte, Omgeving en 9.6.20. 
Milieu (JeROM)

Het Vlaamse Gewest moedigt jongeren 
aan tot kritische betrokkenheid en verant-
woordelijkheidszin inzake milieuvriendelijk 
gedrag. Jeugdgroepen worden ondersteund 
om milieuzorg te integreren in hun werking. 
Zij krijgen daarvoor kennis, inzicht en edu-
catieve instrumenten aangereikt en worden 
gestimuleerd om hun milieu-impact te ver-
kleinen. 

Tijdens de planperiode 2006-2009 werd 
hiervoor meer bepaald een handleiding mi-
lieuzorg op maat van jeugdorganisaties uit-
gewerkt, een project opgestart om jeugdgroe-
pen te ondersteunen bij het milieuvriendelijk 
bouwen, verbouwen en isoleren van hun 
lokalen. Naast de jeugdgroepen zelf worden 
de diverse betrokken actoren (gemeenten, 
privé-eigenaars van jeugdlokalen, uitbaters 
van kampeerterreinen en bivakhuizen, enz.) 
aangespoord om initiatieven te nemen die mi-
lieuzorg bij jeugdgroepen mogelijk maken.

tionele steun om mee te werken aan de strijd 
tegen het broeikaseffect, en dit meer bepaald 
door de invoering van het mechanisme voor 
schone ontwikkeling (Clean Development 
Mechanism (CDM)) van het Protocol van 
Kyoto.

De deelname van de lidstaten aan de 
internationale onderhandelingen over het 
milieu en de ontwikkeling is toegenomen, 
meer bepaald door de systematisering van 
voorbereidende vergaderingen voor de on-
derhandelingen waar de Franstalige deelne-
mers bijeenzitten, of nog door het aanbod van 
gespecialiseerde middelen, zoals de Guide du 
négociateur. 

Ook de organisatie van de Ecole d’été 
2009 sur les Négociations internationales 
kreeg steun. De bedoeling hier is om de lan-
den van het zuiden die lid zijn van de Fran-
cophonie voor te bereiden op de onderhande-
lingen over het internationale beheer van het 
klimaat na afloop van het Protocol van Kyoto 
in 2012. 

Verder werd specifieke steun verleend 
aan de uitwerking van een gestructureerd en 
coherent nationaal energiebeleid, door de in-
voering van hulpmiddelen bij de beslissing 
tot een efficiënte ontwikkeling van de ener-
giesector in de Democratische Republiek 
Congo en de organisatie van een intensief op-
leidingsseminarie over de energiebalansen.

Ecocampus 9.6.19. 
Het Vlaamse Gewest spoort hogescholen 

en universiteiten aan om milieuzorg in hun 
organisatie op te nemen. Zij krijgen hiervoor 
de nodige methodologische en inhoudelijke 
steun. De nadruk wordt gelegd op het voor 

Conferenties Netwerk van de 
architectuurscholen
In 2003 kwam het netwerk van de archi-

tectuurscholen van Brussel tot stand onder het 
impuls van Leefmilieu Brussel. Hierin zijn 6 
van de grootste scholen in het Gewest verte-
genwoordigd. Doel van dit netwerk is om na 
te denken over de integratie van de principes 
van ecoconstructie om de indirecte impact 
van de sector op het klimaat te beperken (bv. 
de grijze energie van materialen, verstandige 
inplanting van de gebouwen, herwaardering 
van het bestaande patrimonium). Hiertoe 
worden elk jaar interactieve debatavonden 
georganiseerd in aanwezigheid van de ver-
schillende architectuurscholen, hun studen-
ten en actieve professionals ter zake, waarbij 
men nieuwe, gemeenschappelijke projecten 
ondersteunt. De studenten nemen actief deel 
aan de organisatie van de avonden, de bepa-
ling van het jaarconcept en de keuze van de 
thema’s die er worden behandeld.

Internationale samenwerking 9.6.18. 
en opleiding in de landen van het 
zuiden

Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
verleent steun aan het Institut de l’Energie 
et de l’Environnement de la Francophonie 
(IEPF) voor het proces van de opbouw van 
nationale strategieën voor duurzame ontwik-
keling in de ontwikkelingslanden.

Onder het impuls van het IEPF werden 
meer dan 250 nationale experts opgeleid in 
het beheersen van milieubeheermiddelen 
voor ontwikkeling (evaluatie van de milieu-
impact en milieueconomie) en een tiental 
zuiderse landen kregen menselijke en institu-

van de theorie van ‘klimatologische architec-
tuur’ en duurzame architectuur, het onder-
zoek naar de optimale energie-efficiëntie van 
de gebouwen in de tertiaire sector en van hun 
uitrusting, de ondersteuning van de opleiding 
architectuur aan de universiteit en de ontwik-
keling van specifieke opleidingsmethoden 
met het oog op voortgezette opleidingscycli 
voor architecten en energietechnici.

Vorming van 9.6.16. 
bouwprofessionelen en andere 
beroepen in de bouwsector

In het Vlaamse Gewest wordt bij de op-
leidingen van beroepen in de bouwsector te 
weinig onderricht gegeven over duurzaam 
bouwen en wonen en energieprestatie. Zo is 
duurzaam bouwen een optioneel vak bij de 
architecten en zijn er nog weinig opleidin-
gen op dat vlak. Bovendien zijn de kennis en 
vakbekwaamheid rond energiezuinig renove-
ren beperkt. Er wordt onderzoek verricht en 
overleg gepleegd om zowel in de bestaande 
opleidingscycli als de bijscholingen op ter-
mijn bijkomende aandacht te schenken aan 
duurzaam en energiezuinig bouwen.

Masters in hernieuwbare 9.6.17. 
energie en klimaatopwarming

Het Fonds voor Opleiding tot het On-
derzoek in Nijverheid en Landbouw (FRIA) 
gebruikt een deel van de middelen die het 
krijgt van het Waalse Gewest voor de finan-
ciering van doctoraatsthesissen rond thema’s 
in verband met hernieuwbare energie en de 
klimaatopwarming (minimaal drie beurzen 
vanaf 2008). 

46 http://www-climat.arch.ucl.ac.be/US_index.html
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Het label “ecodynamische 9.6.26. 
onderneming”

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft een reeks maatregelen genomen om de 
technische bekwaamheid van professionals 
in gebouwen te verbeteren, om een uitwis-
seling van ideeën tussen de spelers op gang 
te brengen en om REG-maatregelen in de 
gebouwen te kunnen invoeren.  Deze waaier 
aan maatregelen omvat o.a. de invoering van 
een netwerk van energiefacilitatoren, pre-
mies, opleidingen, seminaries en een speci-
fiek labelling-programma. 

Het label “ecodynamische onderneming” 
(gecoördineerd door Leefmilieu Brussel) 
is een gewestelijk openbaar certificaat toe-
gekend voor een duur van drie jaar aan or-
ganisaties (ondernemingen, verenigingen, 
administraties), die zich vrijwillig inzetten 
om een milieubeheersysteem in te voeren op 
basis van het principe van voortdurende ver-
betering op alle milieugebieden, waaronder 
energie en mobiliteit. 

De selectiecriteria hebben o.a. betrekking 
op het bestaan van een energieboekhouding, 
op de technologische keuzes inzake airco en 
energieverbruik, op het aanmoedigen van 
energiebesparend gedrag, op oplossingen ter 
vervanging van het privévoertuig, enz.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden projectoproepen gelanceerd voor een 
lokaal actieprogramma voor energiebeheer – 
PLAGE – in de gemeenten en de ziekenhui-
zen. Bovendien wordt ook een opleiding voor 
specialisten in energie-efficiëntie en informa-
tie- en steunopdrachten voor de ontwikkeling 
van warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare 
energie ingericht (informatie, tips, kritische 

wikkelen in verband met energiebesparing 
en gebruik van hernieuwbare energie. Er zul-
len twee sessies per provincie worden geor-
ganiseerd om ongeveer 150 ondernemingen 
rechtstreeks te bereiken (er zouden nog 1.000 
extra ondernemingen kunnen worden bereikt 
door er de nodige publiciteit aan te geven en 
nog een onbekend aantal door de goede prak-
tijken die later op de website rse.wallonie.be 
zullen worden weergegeven). 

De actie zal worden gevoerd door de 
Centres d’études et d’Action pour la Cohési-
on Sociale, in samenwerking met het Waalse 
Gewest, de Union des Classes Moyennes (de 
middenstandsvereniging UCM), de Waalse 
Kamers van Koophandel en Nijverheid, de 
Waalse vakbondsorganisaties (studiedien-
sten), en de Waalse werkgeversorganisaties 
(Union wallonne des Entreprises en even-
tueel enkele beroepsfederaties) en zelfs het 
Waals Agentschap voor Export en Buiten-
landse Investeringen (AWEX).

Leefmilieu Brussel organiseert talrijke 
informatie- en opleidingssessies over milieu-
thema’s (energie, ecoconstructie, mobiliteit, 
enz.). De seminaries, colloquia en geleide be-
zoeken zijn bedoeld om professionals te in-
formeren over de huidige reglementering, de 
laatste technische ontwikkelingen, om tech-
nisch advies van specialisten en feedback van 
andere organismen te verlenen en hen te laten 
kennismaken met voorbeeldinstallaties. De 
opleidingen worden in cycli georganiseerd 
die zich over verschillende maanden afspe-
len en meestal eindigen met een evaluatie die 
dan leidt tot een certificaat. De opleidingen 
zijn bestemd voor een gespecialiseerd pu-
bliek dat gerichte kennis op technisch gebied 
wil verwerven.

Opleiding tot 9.6.23. 
energiedeskundige

De drie gewesten voorzien in de opleiding 
tot deskundigen in energieaudit. Deze maat-
regelen worden beschreven in Tabel 4.2. 

De eco-efficiëntiescan9.6.24. 
De eco-efficiëntiescan, die in het Vlaam-

se Gewest werd voorgesteld, licht de bedrij-
ven grondig door op de diverse aspecten van 
eco-efficiëntie: milieuvriendelijkere proces-
sen tot stand brengen, milieuvriendelijker  
producten ontwerpen (omvormen), afval be-
nutten, de markten opnieuw onderzoeken, de 
vraag aanpassen en de economische en eco-
logische voordelen waarneembaar maken. 
De bedoeling is om over een periode van 3 
jaar in totaal 1.000 KMO’s door te lichten. 
De Vlaamse overheid draagt de kosten ver-
bonden aan de uitvoering van de scan door 
adviseurs in deze bedrijven. 

Maatschappelijk verantwoord 9.6.25. 
ondernemen

Maatschappelijk verantwoord onderne-
men (MVO) is een verbeteringsproces waar-
bij ondernemingen vrijwillig op systemati-
sche en coherente wijze sociale, milieu- en 
economische overwegingen in hun bedrijfs-
voering opnemen, in overleg met hun stake-
holders (klanten, personeel, leveranciers).

De Waalse ondernemingen, in het bijzon-
der de KMO’s en de ZKO’s, zijn zich nog 
niet voldoende bewust van de meerwaarde 
van deze managementmethode. Er zullen 
dus sensibilisatie-/opleidingssessies voor hen 
worden georganiseerd zodat meer en meer 
ondernemingen bijvoorbeeld projecten ont-

REG-seminaries9.6.21. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest or-

ganiseert REG-seminaries bestemd voor 
beslissingsbevoegde personen, technische 
verantwoordelijken en specialisten uit de 
energie- en bouwsector. De bouwspecialisten 
maken kennis met geslaagde experimenten 
en projecten in Brussel en België. Het doel is 
om de investeringen, renovaties en het dage-
lijkse energieverbruik beter te beheren. 

Om ook een goede naleving van de Or-
donnantie betreffende de energieprestatie van 
gebouwen te verkrijgen, worden er samen 
met de architectenfederaties opleidingscycli 
ingericht. De inhoud van deze opleidingen is 
specifiek gericht op een juist energieontwerp 
van de gebouwen, waaronder het ‘passief-
huis’, de reglementering en de juiste bereke-
ningsmethode.

Opleiding tot beroepen voor 9.6.22. 
energierenovatie, duurzaam 
bouwen en hernieuwbare energie

In het Waalse Gewest biedt het Centre de 
Compétences Environnement een nog uit te 
breiden programma aan voor de opleiding tot 
alle mogelijke beroepen inzake energiereno-
vatie, duurzaam bouwen, hernieuwbare ener-
gie, enz. Het gaat hier duidelijk om knelpunt-
beroepen. Deze opleidingen zijn toegankelijk 
voor werknemers én werkzoekenden.

De drie clusters (Ecoconstructie, Tweed 
en Cap 2020) stimuleren ook tot uitwisseling 
van kennis en de opbouw van een netwerk 
van actieve ondernemingen op dit gebied.
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Oprichting en begeleiding van 9.6.28. 
een Energiekenniscentrum voor 
de land- en tuinbouw

Het Vlaamse Gewest heeft een perma-
nente structuur opgericht voor energiegebruik 
in de land- en tuinbouw. Een adviseur geeft 
informatie over rationeel energiegebruik en 
de nieuwe energietechnologieën in ruime 
zin (technische en administratieve informa-
tie). Een tweede activiteit is de ‘technology 
watch’ en de opvolging van de markt voor 
beschikbare technologie. 

Milieuboekhouding in de 9.6.29. 
landbouw

In het Vlaamse Gewest benadrukken de 
stafdiensten van de landbouwers het nut van 
adviezen en de opvolging van een milieu-
boekhouding (energie, water, meststoffen, 
pesticiden). Er worden voor deze doelgroep 
informatiesessies en demonstratieprojecten 
georganiseerd over energieteelten en bio-
brandstoffen.

Internet informatie-9.7. 
bronnen

In dit hoofdstuk wordt meermaals naar 
internetsites verwezen. Wij geven hierna een 
overzicht van deze en andere sites voor meer 
informatie over het milieu, de klimaatveran-
dering, energie en mobiliteit (geen volledige 
lijst).

herlezing van projecten, seminaries, projec-
toproepen). Het partnerschap ‘BRISE’ met 
het BRussels Intersyndicaal SEnsibilisatie-
netwerk voor het milieu wil werknemers sen-
sibiliseren, meer bepaald tot rationeel ener-
giegebruik binnen de onderneming.

De bedrijfstakakkoorden9.6.27. 
De gewesten hebben bedrijfstakakkoor-

den afgesloten met de belangrijkste industri-
ele bonden in het kader van de opvolging van 
de Kyoto-akkoorden. Zij zijn hoofdzakelijk 
gericht op energie-efficiëntie. Er wordt tech-
nische assistentie voor de bedrijfstak georga-
niseerd via de ‘auditconvenant’ voor speci-
fiek advies en sensibilisatie.

Milieu in het algemeen en 9.7.1. 
klimaatverandering

http://www.lne.be

Deze link verwijst naar de internetsite 
van Leefmilieu-Natuur-energie (LNE), 
de milieuadministratie van de Vlaamse 
overheid. De speciale ‘klimaatcel’ is ver-
antwoordelijk voor het aspect klimaat-
verandering en beschikt over zijn eigen 
internetsite: http://www.lne.be/themas/
klimaatverandering. Deze officiële site 
geeft het beleid van de Vlaamse milieu-
administratie op het gebied van het kli-
maatbeleid.

http://www.vmm.be

De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) 
is één van de overheidsadministraties en 
is in het Vlaamse Gewest belast met het 
ontwerp en de bijsturing van het milieu-
beleid. Zo controleert ze ook de kwaliteit 
van het leefmilieu in het algemeen en 
meer in het bijzonder die van de lucht en 
het water.

http://www.leefmilieubrussel.be 

Leefmilieu Brussel – BIM is de over-
heidsdienst voor milieu en energie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit 
instituut heeft als opdracht de studie, het 
toezicht en het beheer van lucht, water, 
bodem, afval, energie, lawaai en natuur 
(groene ruimten en biodiversiteit). Deze 
dienst levert ook milieuvergunningen af, 
waakt over de naleving hiervan, werkt di-
dactische projecten in verband met milieu 
in Brusselse scholen uit en ondersteunt 

deze, neemt deel aan vergaderingen en 
onderhandelingen op Belgisch en inter-
nationaal niveau, enz. Kortom, Leefmi-
lieu Brussel ontwikkelt haar activiteiten 
op het vlak van duurzaam bouwen en de 
banden tussen gezondheid en leefmilieu. 

Deze internetsite verstrekt informatie 
over alle thema’s in verband met milieu. 
Verder is er ook een telefoonlijn voor in-
formatie beschikbaar. Sinds 2005 heeft 
het Brussels Gewest energiefacilitatoren 
geselecteerd, bij wie particulieren, onder-
nemingen en instellingen terecht kunnen 
om de energie-efficiëntie van hun gebou-
wen en activiteiten te verbeteren.

http://airclimat.wallonie.be

Op deze site vindt men het transversale 
lucht- en klimaatplan van de Waalse 
overheid, en verder ook algemene docu-
mentatie over de luchtkwaliteit, luchtver-
vuilers, de door het Gewest ondernomen 
acties, acties die men zelf kan onderne-
men, de resultaten van lopende luchtana-
lyses, de wetgeving, enz.  De site wordt 
vervolledigd met een quiz over energie.

http://environnement.wallonie.be

Portaalsite van het Waalse Gewest voor 
milieuaangelegenheden, beheerd door 
de Direction Générale operationelle 
Agriculture, Resources naturelles et 
l’Environnement  (DGARNE). De jaar-
lijkse uitgave van het Rapport analytique 
2006-2007 sur l’état de l’environnement 
wallon en het Tableau de bord de 
l’environnement wallon wijdt een apart 
hoofdstuk aan de klimaatopwarming.
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tieve audits, artikelen in de lokale pers, 
enz.

http://www.stadswinkel.be

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt een informatiedesk uitgebaat door 
de Stadswinkel. Het grote publiek kan er 
terecht voor advies over energiebespa-
rende mogelijkheden en het gebruik van 
hernieuwbare energie. De bezoeker kan 
er ook gratis energieaudits voor residenti-
ele woningen aanvragen.

http://www.energie-uitdaging.be

Programma van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest dat tot doel heeft om aan 
te sporen tot handelingen van rationeel 
energiegebruik.

http://www.brugel.be 

BRUGEL (BRUssel Gas ELectriciteit) 
is de reguleringscommissie voor energie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en heeft als opdracht o.a. adviesverle-
ning aan de overheid over de organisatie 
en werking van de gewestelijke energie-
markt, de controle over de toepassing van 
de wetgeving en algemene informatiever-
strekking aan het publiek.

http://www.emis.vito.be

EMIS, het Energie- en Milieu-Informa-
tiesysteem, is een project van het Vlaam-
se Gewest. Het systeem verzamelt en 
verwerkt een breed spectrum van ener-
gie- en milieugerelateerde informatie, die 
gestructureerd is in 4 delen: energiecij-
fers, bedrijvengids, milieutechnologie en 
wetgeving.

http://www.energiesparen.be

Het Vlaamse EnergieAgentschap (VEA) 
van de Vlaamse regering heeft een web-
site met allerlei informatie over alle as-
pecten van de energieproblematiek: het 
Vlaamse energiebeleid, REG, statistie-
ken, subsidiemogelijkheden, milieuvrien-
delijke energieproductie, enz. In diverse 
secties wordt informatie verstrekt voor 
specifieke doelgroepen (huisgezinnen, 
overheidsinstanties, bedrijven, archi-
tecten, scholen en milieuverenigingen). 
Brochures over REG (isolatie, ventilatie, 
energieaudits, verwarming, praktische 
tips, enz.) en duurzame energie (biomas-
sa, WKK, zonne-energie, warmtepom-
pen, enz.) kunnen worden gedownload.

http://energie.wallonie.be/ 

In het Waalse Gewest biedt de website van 
de Waalse administratie belast met ener-
gie, uitgebreide informatie over de ener-
gieproblematiek. Bovendien verstrekken 
twaalf over het Waalse grondgebied ver-
spreide energieloketten praktische infor-
matie en audits aan particulieren die op 
een efficiënte en rationele wijze met ener-
gie willen omspringen. Men krijgt er een 
onafhankelijke en gratis dienstverlening. 
Tot de behandelde thema’s behoren ver-
warming, de productie van sanitair warm 
water, de isolatie van gebouwen, ven-
tilatiebehoeften, rationeel gebruik van 
elektrische huishoudtoestellen en her-
nieuwbare energiehulpbronnen, biokli-
matologische renovatie, enz. Het publiek 
kan er een brede waaier van instrumenten 
raadplegen: brochures, gespecialiseerde 
handboeken, kwantitatieve en kwalita-

http://www.irceline.be

De Belgische Intergewestelijke Cel voor 
het Leefmilieu (IRCEL) biedt informatie 
over de actuele luchtkwaliteit in de Bel-
gische gewesten. De website omvat een 
dagelijks ozonbulletin dat gebaseerd is 
op informatie die verzameld werd op ver-
schillende meetpunten, en op een archief 
(sinds 1998) van die informatie. Om het 
half uur wordt de luchtkwaliteit (O3, NO2, 
CO, SO2, PM10 en PM2.5) gemeten en op 
de site gepubliceerd.

http://www.klimaat.be

Deze website van de dienst Klimaatver-
andering van de Federale Overheids-
dienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu (DG 
Leefmilieu) biedt aan de burgers infor-
matie over de federale initiatieven op het 
vlak van klimaatbeleid, maar ook over 
de algemene situatie ter zake in België,  
een overzicht van recente gegevens over 
broeikasgasemissies en algemene infor-
matie over de opwarming van de aarde. 
Alle officiële rapporten, de beslissingen 
van de Federale Overheid en de concrete 
acties die de burgers aanbelangen, wor-
den er weergegeven. Verder zijn er ook 
de brochures en specifieke gidsen en de 
themacampagnes in de media (geschre-
ven pers en radio) opgenomen.
De internetsite werd volledig herwerkt  en 
in december 2008 opnieuw gelanceerd. 
Op termijn moet deze site een echte por-
taal worden.

http://www.educapoles.org 

EducaPoles is de educatieve website van 
de International Polar Foundation (IPF). 
De organisatie  heeft tot doel de jongeren 
en de onderwijswereld te sensibiliseren 
voor het belang van de poolstreken en 
de klimaatverandering door aangepaste 
onderwijsmiddelen en projecten ter be-
schikking  te stellen. De activiteiten van 
IPF worden ook voorgesteld in drie an-
dere websites: IPF website, SciencePoles 
en ExploraPoles. 

Energie9.7.2. 

http://www.economie.fgov.be

Deze website van de Federale Overheids-
dienst Economie, KMO, Middenstand 
en Energie biedt informatie over zijn 
bevoegdheidsdomein in verband met 
energie, inclusief hernieuwbare energie 
(technologieën, actoren, financiële voor-
schriften, wetgeving, statistieken, links, 
enz.).

http://www.energievreters.be 

Met deze website van de federale over-
heid kan je via een rekenmodule het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot van 
verschillende in huis aanwezige energie-
vreters (elektrische huishoudtoestellen, 
wagen, verlichting, vensters, dakiso-
latie) inschatten. Voor de aankoop van 
een nieuw toestel helpt de module je een 
selectie maken van de zuinigste model-
len beschikbaar op de Belgische markt. 
De website wordt steeds aangevuld met 
nieuwe categorieën van producten.



174 9. Educatie, opleiding en sensibilisatie van het publiek

ving, instrumenten voor vlootbeheerders 
en best practices bij bedrijven en overhe-
den. Mobimix.be is een initiatief van de 
Vlaamse Overheid (Departement Mobi-
liteit en Openbare Werken en Departe-
ment Leefmilieu, Natuur en Energie), de 
Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek (VITO), de Vlaamse Stich-
ting Verkeerskunde (VSV), Mobiel 21 en 
Bond Beter Leefmilieu (BBL).

http://www.uwe.be/mobilite

Deze website wordt beheerd door de Cel 
Mobiliteit van de Union Wallonne des 
Entreprises (UWE). De taak van deze Cel 
bestaat erin bedrijven advies te verstrek-
ken en bij te staan op het vlak van duur-
zame mobiliteit van personen en goede-
ren. Er wordt informatie verstrekt over 
Bedrijfsvervoerplannen (geïntegreerde 
schema’s om alle bewegingen te optima-
liseren), verschillende transportmiddelen 
(wandelen, fiets, collectief vervoer, open-
baar vervoer), de rol van de mobiliteits-
coördinatoren binnen de bedrijven, tele-
werken, enz. 

http://www.fridaybikeday.be 

Sinds september 2007 sensibiliseert en 
promoot de actie Friday Bikeday het 
personeel van de Brusselse bedrijven om 
‘s vrijdags met de fiets naar het werk te 
komen. Een mooi gebaar voor de eigen 
gezondheid en het milieu zonder de eigen 
gewoonten fundamenteel te moeten ver-
anderen. 

http://www.ecoscore.be 

De ecoscoremethode biedt de mogelijk-
heid om de milieuprestaties van gelijk 
welk merk van voertuigen te meten. Dit 
geeft u een indicatie van de globale mi-
lieuprestatie van uw voertuig of van dat-
gene dat u wenst aan te kopen.

http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/citoyens/
home/mobilite_a_bruxelles.shtml

De website van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest heeft een speciaal deel over 
mobiliteit, dat de burgers informeert over 
verschillende manieren om zich in de 
stadsregio te verplaatsen.

http://www.mobimix.be 

Mobimix.be is een digitaal platform voor 
vlootbeheerders, aankopers, mobiliteits-
verantwoordelijken en andere professio-
nals actief inzake mobiliteit en transport. 
De website www.mobimix.be biedt info 
over ecodriving, duurzaam vlootbeheer, 
fiscaliteit, mobiliteitsbudget en slim mo-
biliteitsmanagement. Met infosessies 
en een gratis maandelijkse nieuwsbrief 
houdt Mobimix.be geïnteresseerden op 
de hoogte van veranderingen in de wetge-

http://www.mobielvlaanderen.be

Het Vlaamse Gewest informeert de bevol-
king met deze website over verschillende 
aspecten van de mobiliteitsproblematiek: 
allerlei informatie over de mogelijkheden 
van het openbaar vervoer, het goederen-
transport, woon-werkverkeer, het mobi-
liteitsbeleid op verschillende politieke 
niveaus, statistieken, enz.

http://mobilite.wallonie.be

Dit is de website die het Waalse Gewest 
gebruikt om zijn mobiliteitsbeleid mee te 
delen en informatie te verstrekken over 
alle mobiliteitsgerelateerde onderwer-
pen. Er zijn links naar het Netwerk van 
Mobiliteitsadviseurs, naar de campagne 
Week van Vervoering, naar het Documen-
tatiecentrum Mobiliteit, naar alternatieve 
transportmiddelen (fietsersverenigingen, 
collectief transport, enz.) en naar de zo-
genaamde Fiches d’accessibilité multi-
modales.

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/ 

Brussel Mobiliteit (BUV - Bestuur Uit-
rusting en Vervoer van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) staat in voor de 
uitrusting van het wegennet en de infra-
structuur van het openbaar vervoer in het 
Brusselse Gewest. Zij heeft o.a. tot doel 
de mobiliteit te verbeteren, het openbaar 
vervoer te bevorderen, alle gebruikers 
te integreren in het verplaatsingsbeleid, 
een omkadering te geven aan de taxi’s en 
zorgt tevens voor het onderhoud van de 
uitrusting.

http://www.ode.be

De Organisatie voor Duurzame Energie 
(ODE) is de centrale informatieverstrek-
ker voor hernieuwbare energie in Vlaan-
deren, zowel voor huisgezinnen als voor 
bedrijven. De ODE beschikt over een 
permanent secretariaat dat toegankelijk 
is voor het publiek. Andere activiteiten 
omvatten de publicatie van kwaliteitsbro-
chures en het controleren van het aandeel 
van hernieuwbare energie in het energie-
verbruik in Vlaanderen.

http://www.wtcb.be

Deze nationale website van het Weten-
schappelijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf verstrekt informatie 
over wetgeving, voorschriften, subsidies 
en procedures betreffende thermische 
isolatie en ventilatie van gebouwen.

Mobiliteit9.7.3. 

http://www.mobilit.fgov.be

Deze website van de Federale Overheids-
dienst Mobiliteit en Vervoer plaatst de 
problematiek van de mobiliteit in het ka-
der van het federale beleid inzake duur-
zame ontwikkeling. Bovendien kan er 
ook de CO2-uitstoot van motorvoertuigen 
worden nagegaan.

http://statbel.fgov.be/port/mob_fr.asp 

Dit is de portaalsite van het Nationaal 
Instituut voor Statistieken voor alle ver-
keers- en mobiliteitsstudies, cijfers en 
statistieken. ‘Mobiliteit en leefmilieu’ of 
‘Klimaat en impact van broeikasgassen’ 
zijn enkele van de toegankelijke secties.
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Bijlage 1.  Bijkomende informatie onder Artikel 7, 
paragraaf 2 van het Kyoto-protocol.  
Tabel met de overeenkomsten

Informatie vermeld onder Artikel 7, paragraaf 2 Hoofdstuk

Nationale systemen in overeenstemming met Artikel 5, paragraaf 1 3.3

Nationale registers 3.4

Supplementariteit met betrekking tot de mechanismen volgens Artikels 6, 12 en 17 7.2 

Beleid en maatregelen in overeenstemming met Artikel 2 4.3.2

Binnenlandse en gewestelijke programma’s en/of wetgevende regelingen, 
bekrachtiging en administratieve procedures

4.2

Informatie onder Artikel 10
Art 10a
Art 10b
Art 10c
Art 10d
Art 10e

3.3
6.4
7.3

8
9.6

Financiële middelen 7.2

Bijlage 2.  Samenvattende tabellen over emissietrends

De hierna volgende tabellen werden overgenomen uit de nationale inventarissen. Zij zijn 
alleen beschikbaar in het Engels.

Voor koolstofdioxide (CO2), zie de pagina’s 176 tot 179.
Voor methaan (CH4), zie de pagina’s 180 tot 183.
Voor distikstofoxide  (N2O), zie de pagina’s 184 tot 187.
Voor de gefluoreerde gassen (HFK, PFK en SF6), zie de pagina’s 188 tot 189.
Voor de globale samenvatting, zie de pagina’s 190 tot 191.

Bij lagen
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Tabel 1 (1e deel)  Evolutie van de uitstoot – CO2

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year  
(1990 )

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

1. Energy 110.445,74 113.253,95 111.091,67 110.091,54 113.732,52 114.071,51 118.987,65 112.977,10 119.208,82 113.308,72

A. Fuel Combustion (Sectoral Approach) 110.360,59 113.170,07 111.007,52 110.007,08 113.647,76 113.986,47 118.894,25 112.882,90 119.107,80 113.197,72

1.  Energy Industries 29.947,52 29.689,02 28.505,19 27.983,75 29.798,05 29.266,22 28.995,05 27.873,29 30.634,50 26.953,39

2.  Manufacturing Industries and Construction 33.117,63 33.186,93 31.652,13 30.535,90 32.188,40 32.409,26 31.985,41 31.119,64 33.584,48 32.019,33

3.  Transport 20.093,26 20.264,72 20.976,94 21.465,59 21.931,36 22.007,52 22.433,16 22.645,04 23.306,36 23.661,22

4.  Other Sectors 27.010,69 29.830,56 29.675,14 29.825,94 29.532,42 30.163,65 35.352,94 31.111,27 31.450,37 30.427,14

5.  Other 191,50 198,84 198,11 195,91 197,53 139,82 127,69 133,65 132,09 136,65

B. Fugitive Emissions from Fuels 85,15 83,88 84,16 84,46 84,76 85,04 93,40 94,20 101,02 111,00

1.  Solid Fuels NA,NE,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

2.  Oil and Natural Gas 85,15 83,88 84,16 84,46 84,76 85,04 93,40 94,20 101,02 111,00

2.  Industrial Processes 7.927,86 7.512,69 7.412,19 7.324,31 8.633,05 9.114,10 8.439,27 8.734,17 8.887,00 9.097,63

A.  Mineral Products 5.337,17 5.213,53 5.323,78 5.303,98 5.518,56 5.704,71 5.280,61 5.485,49 5.563,29 5.504,90

B.  Chemical Industry 644,71 615,90 433,08 435,22 1.273,24 1.417,65 1.510,22 1.552,55 1.492,08 1.658,23

C.  Metal Production 1.945,99 1.683,26 1.655,34 1.585,11 1.841,25 1.991,74 1.648,43 1.696,13 1.831,63 1.934,50

D.  Other Production NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

E.  Production of Halocarbons and SF6

F.  Consumption of Halocarbons and  SF6

G.  Other NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE

3.  Solvent and Other Product Use NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

4.  Agriculture

A.  Enteric Fermentation

B.  Manure Management

C.  Rice Cultivation

D.  Agricultural Soils 

E.  Prescribed Burning of Savannas

F.  Field Burning of Agricultural Residues

G.  Other 
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year  
(1990 )

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry(2) -1.422,19 -1.182,50 -1.552,26 -1.469,25 -1.478,40 -1.371,45 -1.377,05 -1.394,59 -1.268,69 -1.203,37

A. Forest Land -3.205,49 -2.919,18 -3.233,06 -3.162,04 -3.192,00 -3.018,81 -3.071,19 -3.093,34 -2.977,03 -2.919,91

B. Cropland 479,68 477,62 484,28 497,12 509,01 527,03 535,92 547,98 559,21 561,52

C. Grassland 1.303,63 1.259,07 1.196,52 1.195,67 1.204,59 1.120,33 1.158,22 1.150,77 1.149,13 1.155,02

D. Wetlands NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

E. Settlements NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

F. Other Land NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

G. Other       NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

6.  Waste 253,06 122,78 146,00 145,35 151,22 111,92 113,26 132,92 99,79 131,17

A.  Solid Waste Disposal on Land NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

B.  Waste-water Handling

C.  Waste Incineration 253,06 122,78 146,00 145,35 151,22 111,92 113,26 132,92 99,79 131,17

D.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

7.  Other (as specified in Summary 1.A) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Total CO2 emissions including net CO2 from LULUCF 117.204,47 119.706,92 117.097,61 116.091,95 121.038,39 121.926,08 126.163,12 120.449,60 126.926,91 121.334,15

Total CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF 118.626,66 120.889,42 118.649,86 117.561,20 122.516,79 123.297,53 127.540,18 121.844,19 128.195,61 122.537,52

Memo Items:

International Bunkers 16.398,73 16.059,53 15.841,59 16.348,99 16.731,70 15.839,38 19.229,06 21.209,12 22.466,39 19.424,96

Aviation 3.095,64 2.600,40 2.585,01 2.559,16 2.519,77 2.884,65 3.338,98 3.599,70 4.064,52 4.579,73

Marine 13.303,08 13.459,13 13.256,58 13.789,83 14.211,93 12.954,73 15.890,08 17.609,41 18.401,87 14.845,22

Multilateral Operations NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CO2 Emissions from Biomass 2.076,72 1.835,96 1.994,29 1.606,54 2.154,80 2.374,87 2.463,06 2.523,72 2.559,02 2.662,42
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Tabel 1 (2e deel)  Evolutie van de uitstoot – CO2

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

1. Energy 114.337,11 115.220,44 113.282,86 117.171,27 116.504,14 113.336,66 109.030,23 104.780,64 -5,13

A. Fuel Combustion (Sectoral Approach) 114.170,77 115.071,73 113.128,78 117.058,74 116.400,61 113.231,15 108.898,41 104.689,50 -5,14

1.  Energy Industries 28.150,71 26.591,57 28.078,10 29.555,68 29.615,60 29.178,31 27.657,34 26.803,44 -10,50

2.  Manufacturing Industries and Construction 32.782,11 32.362,17 30.447,53 30.160,96 29.216,10 27.822,29 27.437,98 26.294,47 -20,60

3.  Transport 24.114,90 24.732,59 25.056,27 25.614,75 26.627,80 25.730,07 25.192,84 25.064,64 24,74

4.  Other Sectors 28.996,48 31.248,06 29.410,54 31.592,53 30.812,10 30.371,44 28.481,07 26.425,32 -2,17

5.  Other 126,57 137,34 136,35 134,82 129,01 129,03 129,18 101,63 -46,93

B. Fugitive Emissions from Fuels 166,33 148,71 154,08 112,53 103,53 105,51 131,81 91,14 7,04

1.  Solid Fuels NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NE,NO NA,NO NA,NO 0,00

2.  Oil and Natural Gas 166,33 148,71 154,08 112,53 103,53 105,51 131,81 91,14 7,04

2.  Industrial Processes 9.194,90 8.722,14 9.598,68 9.595,32 10.000,07 9.988,10 9.977,10 9.678,97 22,09

A.  Mineral Products 5.814,66 5.478,45 5.581,06 5.430,24 5.522,90 5.430,93 5.735,54 5.605,81 5,03

B.  Chemical Industry 1.652,62 1.654,25 1.992,21 2.465,45 2.822,24 3.022,04 2.644,24 2.646,29 310,47

C.  Metal Production 1.727,62 1.589,44 2.025,40 1.699,63 1.654,93 1.535,12 1.597,32 1.426,86 -26,68

D.  Other Production NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

E.  Production of Halocarbons and SF6

F.  Consumption of Halocarbons and  SF6

G.  Other NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 0,00

3.  Solvent and Other Product Use NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

4.  Agriculture

A.  Enteric Fermentation

B.  Manure Management

C.  Rice Cultivation

D.  Agricultural Soils 

E.  Prescribed Burning of Savannas

F.  Field Burning of Agricultural Residues

G.  Other 
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry(2) -1.531,51 -2.824,76 -2.318,67 -1.699,98 -1.153,54 -370,01 -1.060,86 -1.473,48 3,61

A. Forest Land -3.235,85 -4.510,39 -4.079,09 -3.458,08 -2.900,50 -2.094,61 -2.776,94 -3.169,37 -1,13

B. Cropland 570,90 552,19 565,43 565,41 569,37 576,14 575,38 577,86 20,47

C. Grassland 1.133,44 1.133,44 1.195,00 1.192,69 1.177,59 1.148,45 1.140,70 1.118,02 -14,24

D. Wetlands NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

E. Settlements NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

F. Other Land NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

G. Other       NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

6.  Waste 146,19 149,76 161,21 185,23 127,74 107,64 78,16 85,09 -66,38

A.  Solid Waste Disposal on Land NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

B.  Waste-water Handling

C.  Waste Incineration 146,19 149,76 161,21 185,23 127,74 107,64 78,16 85,09 -66,38

D.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

7.  Other (as specified in Summary 1.A) NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

Total CO2 emissions including net CO2 from LULUCF 122.146,69 121.267,57 120.724,08 125.251,84 125.478,41 123.062,39 118.024,62 113.071,22 -3,53

Total CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF 123.678,19 124.092,33 123.042,75 126.951,82 126.631,95 123.432,40 119.085,48 114.544,70 -3,44

Memo Items:

International Bunkers 20.704,89 20.409,84 26.145,03 26.784,33 27.965,44 28.494,16 30.969,05 34.214,40 108,64

Aviation 4.653,37 4.209,27 3.503,91 3.814,07 3.718,62 3.537,83 3.684,31 3.787,08 22,34

Marine 16.051,52 16.200,58 22.641,12 22.970,26 24.246,82 24.956,33 27.284,74 30.427,32 128,72

Multilateral Operations NO NO NO NO NO NO NO NO 0,00

CO2 Emissions from Biomass 2.694,34 2.881,05 3.003,44 3.587,58 4.114,47 4.440,94 5.240,66 5.663,52 172,71
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Tabel 2 (1e deel)  Evolutie van de uitstoot – CH4

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year  
( 1990 )

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

1. Energy 61,98 57,22 49,93 47,63 44,50 44,71 45,20 41,73 40,49 39,69

A. Fuel Combustion (Sectoral Approach) 21,28 22,46 21,75 21,18 19,22 19,16 20,36 18,29 17,94 17,09

1.  Energy Industries 0,48 0,48 0,42 0,41 0,47 0,46 0,40 0,35 0,46 0,47

2.  Manufacturing Industries and Construction 3,73 3,46 3,14 2,85 2,83 2,88 2,67 2,66 2,91 2,83

3.  Transport 5,59 5,86 5,86 5,80 5,73 5,64 5,61 5,19 4,97 4,66

4.  Other Sectors 11,47 12,66 12,32 12,13 10,18 10,17 11,68 10,08 9,60 9,13

5.  Other 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

B. Fugitive Emissions from Fuels 40,70 34,76 28,18 26,45 25,29 25,55 24,84 23,44 22,55 22,60

1.  Solid Fuels 15,70 9,98 4,10 0,89 0,83 0,83 0,83 0,75 0,65 0,62

2.  Oil and Natural Gas 25,01 24,78 24,08 25,56 24,45 24,72 24,01 22,70 21,90 21,97

2.  Industrial Processes 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,07 0,12 0,12 0,08

A.  Mineral Products

B.  Chemical Industry 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,07 0,12 0,12 0,08

C.  Metal Production

D.  Other Production

E.  Production of Halocarbons and SF6

F.  Consumption of Halocarbons and  SF6

G.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

3.  Solvent and Other Product Use 

4.  Agriculture 277,84 274,90 275,26 278,34 279,04 283,15 279,42 277,54 278,50 279,41

A.  Enteric Fermentation 196,47 195,13 193,08 193,16 194,32 196,37 192,93 190,41 188,49 188,79

B.  Manure Management 81,37 79,78 82,19 85,17 84,72 86,78 86,49 87,13 90,01 90,62

C.  Rice Cultivation NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

D.  Agricultural Soils NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

E.  Prescribed Burning of Savannas NO NO NO NO NO NE NO NO NO NO

F.  Field Burning of Agricultural Residues NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

G.  Other NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year  
( 1990 )

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO

A. Forest Land NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO

B. Cropland NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

C. Grassland NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

D. Wetlands NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

E. Settlements NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

F. Other Land NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

G. Other       NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

6.  Waste 136,02 135,25 135,45 125,01 128,38 124,85 113,27 112,32 105,72 97,02

A.  Solid Waste Disposal on Land 125,24 124,41 124,48 114,02 117,31 113,59 101,84 100,72 94,32 86,70

B.  Waste-water Handling 10,45 10,50 10,56 10,56 10,54 10,37 10,21 9,92 9,59 8,31

C.  Waste Incineration NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

D.  Other 0,33 0,33 0,41 0,43 0,52 0,89 1,22 1,68 1,80 2,01

7.		Other	(as	specified	in	Summary	1.A) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Total CH4 emissions including CH4 from LULUCF 475,84 467,38 460,66 450,99 451,96 452,78 437,96 431,70 424,83 416,21

Total CH4 emissions excluding CH4 from LULUCF 475,84 467,38 460,66 450,99 451,96 452,78 437,96 431,70 424,83 416,21

Memo Items:

International Bunkers 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02

Aviation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marine 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Multilateral Operations NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CO2 Emissions from Biomass
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Tabel 2 (2e deel)  Evolutie van de uitstoot – CH4

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

1. Energy 38,39 38,50 35,64 34,94 34,57 34,58 34,70 34,13 -44,92

A. Fuel Combustion (Sectoral Approach) 16,41 16,87 15,11 15,31 15,23 14,49 14,75 14,17 -33,38

1.  Energy Industries 0,50 0,51 0,56 0,57 0,57 0,59 0,64 1,00 107,15

2.  Manufacturing Industries and Construction 3,25 3,36 3,18 3,22 3,27 2,80 3,12 2,74 -26,57

3.  Transport 4,25 3,93 3,61 3,41 3,17 2,89 2,77 2,63 -53,04

4.  Other Sectors 8,40 9,07 7,76 8,11 8,21 8,21 8,21 7,80 -31,95

5.  Other 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 113,27

B. Fugitive Emissions from Fuels 21,98 21,63 20,53 19,63 19,34 20,09 19,96 19,96 -50,96

1.  Solid Fuels 0,63 0,64 0,54 0,53 0,57 0,56 0,57 0,50 -96,82

2.  Oil and Natural Gas 21,35 20,99 20,00 19,09 18,77 19,54 19,39 19,46 -22,17

2.  Industrial Processes 0,10 0,12 0,11 0,10 0,56 2,08 2,72 2,77 454.581,15

A.  Mineral Products NA 0,00

B.  Chemical Industry 0,10 0,10 0,11 0,10 0,14 0,12 0,02 0,02 3.761,48

C.  Metal Production 0,02 0,42 1,96 2,70 2,75 100,00

D.  Other Production

E.  Production of Halocarbons and SF6

F.  Consumption of Halocarbons and  SF6

G.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

3.  Solvent and Other Product Use 

4.  Agriculture 274,38 270,71 262,13 253,61 249,35 246,48 244,23 244,58 -11,97

A.  Enteric Fermentation 187,03 188,64 181,59 175,61 173,35 171,13 169,42 169,94 -13,51

B.  Manure Management 87,35 82,07 80,53 78,00 76,00 75,35 74,81 74,64 -8,26

C.  Rice Cultivation NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

D.  Agricultural Soils NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

E.  Prescribed Burning of Savannas NO NO NO NO NO NO NO NO 0,00

F.  Field Burning of Agricultural Residues NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

G.  Other NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO 0,00

A. Forest Land NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO 0,00

B. Cropland NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

C. Grassland NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

D. Wetlands NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

E. Settlements NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

F. Other Land NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

G. Other       NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

6.  Waste 90,56 74,02 64,00 57,49 55,10 46,62 40,48 35,56 -73,85

A.  Solid Waste Disposal on Land 80,39 65,15 55,21 48,86 46,62 38,26 32,40 27,66 -77,92

B.  Waste-water Handling 7,94 6,78 6,57 6,60 6,26 6,27 6,03 5,85 -43,99

C.  Waste Incineration NA NA NA NA NA NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

D.  Other 2,23 2,08 2,22 2,02 2,21 2,09 2,05 2,05 519,77

7.		Other	(as	specified	in	Summary	1.A) NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

Total CH4 emissions including CH4 from LULUCF 403,43 383,34 361,88 346,13 339,58 329,76 322,14 317,05 -33,37

Total CH4 emissions excluding CH4 from LULUCF 403,43 383,34 361,88 346,13 339,58 329,76 322,14 317,05 -33,37

Memo Items:

International Bunkers 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 147,82

Aviation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,08

Marine 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 127,81

Multilateral Operations NO NO NO NO NO NO NO NO 0,00

CO2 Emissions from Biomass
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Tabel 3 (1e deel)  Evolutie van de uitstoot – N2O

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year ( 1990 ) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

1. Energy 2,57 2,73 2,79 2,88 3,04 3,10 3,30 3,39 3,55 3,60

A. Fuel Combustion (Sectoral Approach) 2,57 2,73 2,79 2,88 3,04 3,10 3,30 3,39 3,55 3,60

1.  Energy Industries 0,75 0,81 0,81 0,79 0,81 0,76 0,82 0,82 0,82 0,74

2.  Manufacturing Industries and Construction 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15

3.  Transport 1,18 1,26 1,32 1,45 1,61 1,72 1,84 1,95 2,10 2,25

4.  Other Sectors 0,45 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,50 0,47 0,47 0,47

5.  Other 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Fugitive Emissions from Fuels NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

1.  Solid Fuels NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

2.  Oil and Natural Gas

2.  Industrial Processes 12,69 12,36 11,32 12,12 13,80 14,96 16,41 15,41 15,61 15,14

A.  Mineral Products

B.  Chemical Industry 12,69 12,36 11,32 12,12 13,80 14,96 16,41 15,41 15,61 15,14

C.  Metal Production

D.  Other Production

E.  Production of Halocarbons and SF6

F.  Consumption of Halocarbons and  SF6

G.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

3.  Solvent and Other Product Use 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,77 0,77 0,77 0,76 0,76

4.  Agriculture 17,76 17,53 17,39 17,61 17,69 17,87 17,60 17,61 17,66 17,76

A.  Enteric Fermentation

B.  Manure Management 3,10 3,08 3,05 3,12 3,14 3,19 3,19 3,18 3,15 3,17

C.  Rice Cultivation

D.  Agricultural Soils 14,66 14,45 14,33 14,49 14,55 14,68 14,41 14,43 14,51 14,58

E.  Prescribed Burning of Savannas NO NO NO NO NO NE NO NO NO NO

F.  Field Burning of Agricultural Residues NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

G.  Other NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year ( 1990 ) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO

A. Forest Land NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO

B. Cropland NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

C. Grassland NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

D. Wetlands NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

E. Settlements NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

F. Other Land NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

G. Other       NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

6.  Waste 0,95 0,96 0,98 0,99 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96 0,98

A.  Solid Waste Disposal on Land

B.  Waste-water Handling 0,95 0,96 0,98 0,99 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96 0,98

C.  Waste Incineration 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

7.		Other	(as	specified	in	Summary	1.A) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Total N2O emissions including N2O from LULUCF 34,76 34,39 33,29 34,39 36,27 37,65 39,02 38,11 38,55 38,24

Total N2O emissions excluding N2O from LULUCF 34,76 34,39 33,29 34,39 36,27 37,65 39,02 38,11 38,55 38,24

Memo Items:

International Bunkers 2,34 2,37 2,34 2,43 2,51 2,29 2,80 3,10 3,24 2,62

Aviation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Marine 2,34 2,37 2,34 2,43 2,51 2,28 2,80 3,10 3,24 2,61

Multilateral Operations NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CO2 Emissions from Biomass
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Tabel 3 (2e deel)  Evolutie van de uitstoot – N2O

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

1. Energy 3,76 3,82 3,85 3,93 3,97 3,72 3,69 3,78 47,25

A. Fuel Combustion (Sectoral Approach) 3,76 3,82 3,85 3,93 3,97 3,72 3,69 3,78 47,25

1.  Energy Industries 0,80 0,79 0,79 0,83 0,80 0,53 0,49 0,46 -38,60

2.  Manufacturing Industries and Construction 0,16 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,15 0,27 47,49

3.  Transport 2,34 2,42 2,49 2,52 2,59 2,62 2,62 2,63 123,24

4.  Other Sectors 0,45 0,46 0,43 0,45 0,45 0,45 0,43 0,42 -6,69

5.  Other 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,97

B. Fugitive Emissions from Fuels NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO IE,NA,NO 0,00

1.  Solid Fuels NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

2.  Oil and Natural Gas IE,NA,NO 0,00

2.  Industrial Processes 14,72 14,16 12,81 10,33 10,96 11,00 8,27 6,13 -51,66

A.  Mineral Products NA 0,00

B.  Chemical Industry 14,72 14,16 12,81 10,33 10,96 11,00 8,27 6,13 -51,66

C.  Metal Production NA 0,00

D.  Other Production

E.  Production of Halocarbons and SF6

F.  Consumption of Halocarbons and  SF6

G.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

3.  Solvent and Other Product Use 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20

4.  Agriculture 17,05 16,79 16,46 15,64 15,64 15,35 15,19 14,47 -18,53

A.  Enteric Fermentation

B.  Manure Management 3,10 3,07 2,95 2,75 2,80 2,75 2,69 2,56 -17,44

C.  Rice Cultivation

D.  Agricultural Soils 13,95 13,72 13,51 12,88 12,83 12,61 12,50 11,91 -18,76

E.  Prescribed Burning of Savannas NO NO NO NO NO NO NO NO 0,00

F.  Field Burning of Agricultural Residues NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

G.  Other NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE NA,NE 0,00
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO 0,00

A. Forest Land NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO NE,NO 0,00

B. Cropland NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

C. Grassland NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

D. Wetlands NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

E. Settlements NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

F. Other Land NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

G. Other       NE NE NE NE NE NE NE NE 0,00

6.  Waste 0,84 0,85 0,84 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 -7,04

A.  Solid Waste Disposal on Land

B.  Waste-water Handling 0,84 0,85 0,84 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 -7,04

C.  Waste Incineration 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE,NA,NE,NO IE,NA,NE,NO IE,NA,NE,NO -100,00

D.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

7.		Other	(as	specified	in	Summary	1.A) NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

Total N2O emissions including N2O from LULUCF 37,18 36,43 34,77 31,55 32,22 31,74 28,82 26,06 -25,02

Total N2O emissions excluding N2O from LULUCF 37,18 36,43 34,77 31,55 32,22 31,74 28,82 26,06 -25,02

Memo Items:

International Bunkers 2,84 2,86 4,00 4,05 4,27 4,40 4,81 5,36 128,65

Aviation 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 4.233,33

Marine 2,83 2,85 3,98 4,04 4,26 4,38 4,79 5,34 127,81

Multilateral Operations NO NO NO NO NO NO NO NO 0,00

CO2 Emissions from Biomass
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Tabel 4  Evolutie van de uitstoot – HFK’s, PFK’s en SF6

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES Base year ( 1990 ) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg)

Emissions of HFCs(3) -  (Gg CO2 equivalent) 439,03 439,03 439,03 439,03 439,03 439,03 527,30 638,99 779,49 817,12

HFC-23 NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

HFC-32 NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA 0,00 0,00

HFC-41 NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

HFC-43-10mee NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

HFC-125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03

HFC-134 NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

HFC-134a 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,38 0,44 0,49 0,45

HFC-152a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

HFC-143 NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

HFC-143a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03

HFC-227ea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HFC-236fa NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

HFC-245ca NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

Unspecified mix of listed HFCs(4) -  (Gg CO2 equivalent) NA NA NA NA NA,NE,NO NA NA NA NA NA

Emissions of PFCs(3) -  (Gg CO2 equivalent) 1.753,32 1.677,72 1.829,52 1.758,67 2.113,04 2.335,24 2.217,41 1.211,43 669,33 347,97

CF4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,02 0,00 0,00

C2F6 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,04 0,02 NA,NO

C 3F8 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 NA,NO

C4F10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,00

c-C4F8 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

C5F12 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,02 0,03 0,02

C6F14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Unspecified mix of listed PFCs(4) -  (Gg CO2 equivalent) NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO

Emissions of  SF6
(3) -  (Gg CO2 equivalent) 1.662,49 1.576,25 1.743,82 1.676,67 2.035,35 2.205,16 2.120,86 526,39 271,44 121,95

SF6 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,02 0,01 0,01
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

(Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) (Gg) %

Emissions of HFCs(3) -  (Gg CO2 equivalent) 951,95 1.083,46 1.303,34 1.467,22 1.511,95 1.496,48 1.601,32 1.765,48 302,13

HFC-23 NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

HFC-32 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 100,00

HFC-41 NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

HFC-43-10mee NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

HFC-125 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 14.290,70

HFC-134 NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

HFC-134a 0,48 0,52 0,58 0,63 0,62 0,57 0,61 0,66 99,64

HFC-152a 0,10 0,07 0,38 0,32 0,29 0,20 0,21 0,30 61.840,31

HFC-143 NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

HFC-143a 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 11.954,75

HFC-227ea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152,53

HFC-236fa NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

HFC-245ca NA NA NA NA NA NA NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

Unspecified mix of listed HFCs(4) -  (Gg CO2 equivalent) NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

Emissions of PFCs(3) -  (Gg CO2 equivalent) 360,90 222,60 82,22 208,68 306,19 140,97 152,21 172,29 -90,17

CF4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -91,00

C2F6 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NE,NO -100,00

C 3F8 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NE,NO -100,00

C4F10 0,00 NA,NO NA,NO 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 -74,97

c-C4F8 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NE,NO NA,NE,NO 0,00

C5F12 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -93,58

C6F14 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 -68,54

Unspecified mix of listed PFCs(4) -  (Gg CO2 equivalent) NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 0,00

Emissions of  SF6
(3) -  (Gg CO2 equivalent) 111,52 129,06 112,03 99,91 84,34 83,85 74,88 80,98 -95,13

SF6 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95,13
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Tabel 5  Evolutie van de uitstoot – SAMENVATTING

GREENHOUSE GAS EMISSIONS Base year ( 1990 ) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

CO2 emissions including net CO2 from LULUCF 117.204,47 119.706,92 117.097,61 116.091,95 121.038,39 121.926,08 126.163,12 120.449,60 126.926,91 121.334,15

CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF 118.626,66 120.889,42 118.649,86 117.561,20 122.516,79 123.297,53 127.540,18 121.844,19 128.195,61 122.537,52

CH4 emissions including CH4 from LULUCF 9.992,59 9.814,95 9.673,77 9.470,79 9.491,18 9.508,28 9.197,12 9.065,72 8.921,45 8.740,42

CH4 emissions excluding CH4 from LULUCF 9.992,59 9.814,95 9.673,77 9.470,79 9.491,18 9.508,28 9.197,12 9.065,72 8.921,45 8.740,42

N2O emissions including N2O from LULUCF 10.775,28 10.660,01 10.318,49 10.660,03 11.244,53 11.670,19 12.097,67 11.815,60 11.949,55 11.853,29

N2O emissions excluding N2O from LULUCF 10.775,28 10.660,01 10.318,49 10.660,03 11.244,53 11.670,19 12.097,67 11.815,60 11.949,55 11.853,29

HFCs 439,03 439,03 439,03 439,03 439,03 439,03 527,30 638,99 779,49 817,12

PFCs 1.753,32 1.677,72 1.829,52 1.758,67 2.113,04 2.335,24 2.217,41 1.211,43 669,33 347,97

SF6 1.662,49 1.576,25 1.743,82 1.676,67 2.035,35 2.205,16 2.120,86 526,39 271,44 121,95

Total (including LULUCF) 141.827,17 143.874,89 141.102,23 140.097,14 146.361,50 148.083,97 152.323,48 143.707,72 149.518,17 143.214,90

Total (excluding LULUCF) 143.249,36 145.057,38 142.654,49 141.566,39 147.839,91 149.455,42 153.700,53 145.102,31 150.786,86 144.418,27

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK 
CATEGORIES

Base year ( 1990 ) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

1.  Energy 112.543,58 115.303,25 113.004,81 111.985,06 115.608,05 115.970,25 120.959,09 114.903,84 121.159,09 115.258,81

2.  Industrial Processes 15.716,61 15.038,24 14.934,64 14.955,02 17.499,03 18.730,78 18.394,21 15.889,11 15.448,80 15.078,74

3.  Solvent and Other Product Use 246,25 246,21 248,52 246,97 243,48 239,57 237,75 237,25 236,19 235,01

4.  Agriculture 11.339,95 11.208,07 11.170,94 11.303,26 11.343,94 11.485,46 11.323,54 11.286,16 11.324,43 11.371,75

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry(5) -1.422,19 -1.182,50 -1.552,26 -1.469,25 -1.478,40 -1.371,45 -1.377,05 -1.394,59 -1.268,69 -1.203,37

6.  Waste 3.402,96 3.261,61 3.295,58 3.076,08 3.145,40 3.029,37 2.785,94 2.785,95 2.618,34 2.473,97

7.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Total (including LULUCF)(5) 141.827,17 143.874,89 141.102,23 140.097,14 146.361,50 148.083,97 152.323,48 143.707,72 149.518,17 143.214,90
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GREENHOUSE GAS EMISSIONS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

(%)

CO2 emissions including net CO2 from LULUCF 122.146,69 121.267,57 120.724,08 125.251,84 125.478,41 123.062,39 118.024,62 113.071,22 -3,53

CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF 123.678,19 124.092,33 123.042,75 126.951,82 126.631,95 123.432,40 119.085,48 114.544,70 -3,44

CH4 emissions including CH4 from LULUCF 8.471,99 8.050,23 7.599,49 7.268,75 7.131,18 6.924,93 6.764,91 6.658,04 -33,37

CH4 emissions excluding CH4 from LULUCF 8.471,99 8.050,23 7.599,49 7.268,75 7.131,18 6.924,93 6.764,91 6.658,04 -33,37

N2O emissions including N2O from LULUCF 11.525,41 11.292,64 10.779,25 9.781,92 9.989,71 9.840,45 8.933,61 8.079,31 -25,02

N2O emissions excluding N2O from LULUCF 11.525,41 11.292,64 10.779,25 9.781,92 9.989,71 9.840,45 8.933,61 8.079,31 -25,02

HFCs 951,95 1.083,46 1.303,34 1.467,22 1.511,95 1.496,48 1.601,32 1.765,48 302,13

PFCs 360,90 222,60 82,22 208,68 306,19 140,97 152,21 172,29 -90,17

SF6 111,52 129,06 112,03 99,91 84,34 83,85 74,88 80,98 -95,13

Total (including LULUCF) 143.568,46 142.045,55 140.600,39 144.078,32 144.501,76 141.549,09 135.551,54 129.827,31 -8,46

Total (excluding LULUCF) 145.099,97 144.870,31 142.919,06 145.778,30 145.655,31 141.919,10 136.612,40 131.300,79 -8,34

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Change from base to 
latest reported year

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

 CO2 equivalent 
(Gg)

(%)

1.  Energy 116.308,19 117.214,20 115.225,09 119.121,94 118.459,43 115.215,83 110.902,08 106.670,04 -5,22

2.  Industrial Processes 15.185,05 14.549,81 15.071,11 14.575,23 15.310,48 15.163,08 14.427,20 13.657,78 -13,10

3.  Solvent and Other Product Use 252,07 250,31 248,66 248,17 247,85 247,41 246,68 246,74 0,20

4.  Agriculture 11.046,93 10.889,06 10.608,44 10.172,94 10.083,30 9.936,06 9.836,19 9.621,48 -15,15

5.  Land Use, Land-Use Change and Forestry(5) -1.531,51 -2.824,76 -2.318,67 -1.699,98 -1.153,54 -370,01 -1.060,86 -1.473,48 3,61

6.  Waste 2.307,73 1.966,94 1.765,77 1.660,01 1.554,25 1.356,71 1.200,25 1.104,75 -67,54

7.  Other NA NA NA NA NA NA NA NA 0,00

Total (including LULUCF)(5) 143.568,46 142.045,55 140.600,39 144.078,32 144.501,76 141.549,09 135.551,54 129.827,31 -8,46
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Acroniemenlijst

 NL FR EN

AA - Toegewezen hoeveelheid - Quantité assignée AA Assigned amount

AATL BROH Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting AATL Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement - Public Service for Housing and Spatial Planning

AAU - toegewezen emissie-eenheid UQA Unité de Quantité Attribuée AAU Assigned Amount Unit

ABE BAO Brussels Agentschap voor de onderneming ABE Agence Bruxelloise de l’Entreprise - Brussels Enterprise Agency

ABEA (A)BEA Brussels Energie Agentschap ABE(A) Agence Bruxelloise de l’Energie - Brussels energy agency

ABP - Net Brussel ABP Agence Bruxelles-Propreté - Brussels agency for cleanliness

ACI - Interregionaal samenwerkingsakkoord ACI Accord de Coopération Interrégional - interregional cooperation agreement

ADSEI ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische informatie DGSIE Direction Générale Statistique et Information Economique - General Direction of statistics and economic information

AED BUV Bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) AED Administration de l’Equipement et des Déplacements (Bruxelles 
mobilité)

- Brussels Mobility

AEE BEW Bestuur Economie en Werkgelegenheid AEE Administration de l'Economie et de l'Emploi - Public Service for the Economy and Employment

AFB BFB Bestuur Financiën en Begroting AFB Administration des Finances et du Budget - Public Service for Finance and Budget

AGION AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - Agence pour l’infrastructure dans l’enseignement - Agency for School Infrastructure

AIE IEA Internationaal Energieagentschap AIE Agence Internationale de l’Energie IEA International Energy Agency

ANB ANB Agentschap Natuur en Bos - Agence pour la nature et la forêt - Nature and Forestry Agency

APEE’s APEE’s Actieplan inzake energie-effciëntie PAEE Plan d’Action Efficacité Energétique EEAP Energy Efficiency Action Plan

AQ/CQ - Kwaliteitsborging/ kwaliteitscontrole AQ/CQ Assurance Qualité / Contrôle de Qualité QA/QC Quality Assurance / Quality Control 

AR KB Koninklijk besluit AR Arrêté Royal  -  Royal decree

ARCI BVRI Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur ARCI Administration de la règlementation, de la circulation et de 
l’infrastucture

- -

ASBL VZW vereniging zonder winstoogmerk ASBL Association Sans But Lucratif NPO non-profit organisation

AWAC - Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat AWAC Agence Wallonne de l’Air et du Climat - Walloon Agency for Air and Climate

AWEX - Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen AWEX Agence Wallonne à l’EXportation et aux investissements étrangers - Wallonia Export and Investment Agency

BAO BAO Brussels Agentschap voor de onderneming ABE Agence Bruxelloise de l’Entreprise - Brussels Enterprise Agency

BAT BBT beste beschikbare technologie/techniek  MTD Meilleure technologie disponible BAT Best Available Technology

BAU - Met ongewijzigd beleid - Maintien du statu quo BAU Business as usual

BBP BBP Bruto Binnenlands Product PIB Produit Intérieur Brut GDP Gross domestic product

BBRI WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf CSTC Centre Scientifique et Technique de la Construction BBRI Belgian Building Research Institute
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BBT BBT beste beschikbare technologie/techniek MTD Meilleure Technologie Disponible BAT Best Available Technology

BCR BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest RBC Région de Bruxelles-Capitale BCR Brussels Capital region

BEI EIB Europese Investeringsbank BEI Banque Européenne d’Investissement EIB European Investment Bank

BELSPO BELSPO Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO Politique scientifique fédérale BELSPO BELgian Science POlicy

bep - Vat olie-equivalent bep Baril d’équivalent-pétrole boe Barrel of oil equivalent

BERD EBRD Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement EBRD European Bank for reconstruction and development

BEW BEW Bestuur Economie en Werkgelegenheid AEE Administration de l'Economie et de l'Emploi - Public Service for the Economy and Employment

BFB BFB Bestuur Financiën en Begroting AFB Administration des Finances et du Budget - Public Service for Finance and Budget

BFP FPB Federaal Planbureau BFP Bureau Fédéral du Plan FBP Federal Planning Bureau

BHG BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest RBC Région de Bruxelles-Capitale BCR Brussels Capital region

BIM BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) IBGE Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (Bruxelles 
Environnement)

IBGE-BIM Brussels Environment

BIRA BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie IASB Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique - Belgian Institute for Space Aeronomy

BIV BIV belasting op de inverkeerstelling TMC Taxe de Mise en Circulation - Tax for bringing cars on the road

BKG BKG broeikasgassen GES Gaz à Effet de Serre GHG Greenhouse gas

BMM BMM Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en 
het Schelde-estuarium

UGMM Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord et 
de l’estuaire de l’Escaut

MUMM Management Unit of the North Sea Mathematical Models and the 
Scheldt estuary

BNI BNI Bruto nationaal inkomen RNB Revenu National Brut GNI Gross national income

boe - Vat olie-equivalent bep Baril d’équivalent-pétrole boe Barrel of oil equivalent

BOF BOF Belgisch Overlevingsfonds FBS Fonds Belge de Survie BSF Belgian survival fund

BRISE BRISE BRussels Intersyndicaal SEnsibiliseringsnetwerk voor het milieu BRISE Réseau InterSyndical Bruxellois pour l’Environnement - Brussel Inter-Union Network for the Environment

BROH BROH Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting AATL Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement - Public Service for Housing and Spatial Planning

BRUGEL BRUGEL BRUssel Gas ELektriciteit BRUGEL BRUxelles Gaz ELectricité - Society distributing gaz and electricity in the Brussels-Capital 
region

BSF BOF Belgisch Overlevingsfonds FBS Fonds Belge de Survie BSF Belgian survival fund

BTW BTW belasting op de toegevoegde waarde TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée - Value added tax

BUV BUV Bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) AED Administration de l’Equipement et des Déplacements (Bruxelles 
mobilité)

- Brussels Mobility

BVRI BVRI Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur ARCI Administration de la règlementation, de la circulation et de 
l’infrastucture

- -

CAP GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid PAC Politique Agricole Commune CAP Common Agricultural Policy
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CATF CATF Changement d’Affectation des Terres et Foresterie - Verandering van landgebruik en bosbouw LUCF Land Use Change and Forestry

CB - Renforcement des capacités - Capaciteitsopbouw CB Capacity building

CC CC Changements Climatiques - Klimaatverandering CC Climate Change

CCGN CCGN Centrale à Cycle Combiné au Gaz naturel STEG Stoom- en gascentrale CCGT Combined-cycle gas power plant

CCGT CCGN Centrale à Cycle Combiné au Gaz naturel STEG Stoom- en gascentrale CCGT Combined-cycle gas power plant

CCIM CCPIE Comité de Coordination de la Politique Internationale de 
l’Environnement

CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid CCIEP Coordination Committee for International Environmental Policy

CCNUCC CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques

- Raamverdrag van de Verenigde Staten inzake Klimaatverandering UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

CCPIE CCPIE Comité de Coordination de la Politique Internationale de 
l’Environnement

CCIM Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid CCIEP Coordination Committee for International Environmental Policy

CCS CSC Capture et Stockage de Carbone - Afvang en opslag van koolstof CCS Carbon Capture and Storage

CDCF - Fonds "Carbone" de Développement Communautaire - "Koolstoffonds” voor communautaire ontwikkeling CDCF Community Development Carbon Fund

CDDM CDDM Centre de Diffusion et de Documentation sur la Mobilité - Centrum voor informatieverspreiding en documentatie over 
mobiliteit

- Center for spreading information about mobility

CDM MDP Mécanisme pour un Développement Propre - Mechanisme voor schone ontwikkeling CDM Clean Development Mechanism

CDPA CDPA Centres de Dépaysement et de Plein Air - Centra voor “een andere ongering” en openluchtcentra - centres of ‘change of scenery’ and the outdoors

CELINE CELINE Cellule interrégionale de l’Environnement IRCEL Intergewestelijke cel voor het leefmilieu - Belgian Interregional Cell for the Environment

CER URCE Unités de Réduction Certifiées des Emissions - gecertificeerde emissiereductie CER Certified Emission Reduction

CET CET Centre d’Enfouissement Technique - centrum voor technische ingraving - waste landfill

CGIAR - Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale - Adviesgroep Internationaal Landbouwonderzoek CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research

CGRI CGRI Commissariat Général aux Relations iIternationales - Commissariaat-generaal Internationale betrekkingen - Commissariat general International relations

CH4 CH4 méthane CH4 methaan CH4 Methane

CHP PCCE Production Combinée de Chaleur et d’Electricité (cogénération) WKK Warmtekrachtkoppeling CHP Combined Heat and Power

CIE CIE Conférence Interministérielle de l’Environnement ICL Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu ICE Interministerial Conference for the Environment

CIIE CIIE Comité pour l’Industrie, l’Innovation et l’Entrepreunariat - Comite voor de industrie innovatie en het ondernemerschap CIIE Committee for industry, Innovation and Entrepreneurship

CIMPS CIMPS Conférence InterMinistérielle de la Politique Scientifique IMCWB Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid - Interministerial Conference on Science Policy

CITL - journal des transactions communautaire indépendant - - CITL Community Independent Transaction Log

CIUF CIUF Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française - Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap - Interuniversity Council of the French Community 

CMF CMF Conférence Ministérielle de la Francophonie - Ministerconferentie van de gemeenschap van Franssprekenden - Francophonie ministerial meeting

CNC CNC Commission Nationale Climat NKC Nationale Klimaatcommissie NCC National Climate Commission

CO CO Monoxyde de carbone CO koolmonoxide CO carbon monoxide



195

 NL FR EN

CO2 CO2 Dioxyde de carbone CO2 koolstofdioxide CO2 carbon dioxide

CONCERE CONCERE CONCertation Etat-Régions pour l'Energie ENOVER ENergie OVERleg Staat-Gewesten - Concertation between the federal state and the regions about 
energy

COP COP COnférence des Parties COP Conferentie van de Partijen COP Conference Of the Parties

COST - Coopération Européenne en Science et Technologies - Europese samenwerking op het vlak van wetenschap en 
technologie

COST European Cooperation in Science and Technology

COV COV Composés Organiques Volatiles VOS Vluchtige organische stoffen VOCs Volatile Organic compounds

CPAS CPAS Centre Public d’Action Sociale OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Public center of social welfare

CPDT CPDT Conférence Permanente du Développement Territorial - Permanente Conferentie voor Ruimtelijke Ontwikkeling - Standing Conference on Territorial Development

CPST CPST Comité pour la Politique Scientifique et Technologique - Comité voor het wetenschaps- en technologiebeleid CSTP Committee for Scientific and Technological Policy

CR - Registre communautaire CR Communautair register CR Community Registry

CREG CREG Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas CREG Commission of Regulation of Electricity and Gas

CRF - Format de rapport commun - Formaat voor gemeenschappelijke rapportering CRF Common reporting format

CRIE CRIE Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie GCIE gewestelijke centra voor ecologie-initiatie - Regional center for ecology initiation

CSC CSC Capture et Sstockage de Carbone - Afvang en opslag van koolstof CCS Carbon Capture and Storage

CSTP CPST Comité pour la Politique scientifique et Technologique - Comité voor het wetenschaps- en technologiebeleid CSTP Committee for Scientific and Technological Policy

CSTC CSTC Centre Scientifique et Technique de la Construction WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf BBRI Belgian Building Research Institute

CV CV Certificat Vert GC Groenestroomcertificaten GC green certificate

CWATUP CWATUP Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et 
du Patrimoine

- Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium

- Walloon Code of Town and Country Planning, Urban 
Development and Heritage

DAC-EPOC - Comité d’aide au développement et comité des politiques 
d’environnement

- Ontwikkelingshulpcomité en Comité voor Milieubeleid DAC-EPOC Development Assistance Committee and the Environment Policy 
Committee

DAR - Services pour la politique générale du gouvernement DAR Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid - Services for the general government policy

DD DJ Degrés-Jours - Graaddagen DD Degree-days

DES - - - - DES Data exchange standards

DG DG Direction Générale DG Directoraat-generaal - Directorate-general

DGARNE DGARNE Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l'Environnement

- Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en 
Leefmilieu

- Directorate-general of the Agriculture, Natural Resources and 
Environment

DGCD DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement DGOS Directoraat-Generaal van Ontwikkelingssamenwer-king - Belgian Development Cooperation

DGE DGE Direction Générale Coordination et Affaires européennes DGE Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie DGE Directorate-general for European Affairs and Coordination

DGENORS DGENORS Direction Générale de l'Enseignement Non Obligatoire et de la 
Recherche Scientifique

- Directoraat-Generaal van het Niet-Verplicht Onderwijs en het 
Wetenschappelijk Onderzoek

- Education and Scientific Research of the Ministry of the French 
Community

DGOS DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement DGOS Directoraat-Generaal van Ontwikkelingssamenwer-king - Belgian Development Cooperation
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DGRNE DGRNE Direction Générale des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement

- Directoraat-Generaal Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu - Directorate General of Natural Resources and the Environment

DGSIE DGSIE Direction Générale Statistique et Information Economique ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische informatie - Directorate-general of statistics and economic information

DIV DIV Direction pour l'Immatriculation des Véhicules DIV Dienst voor Inschrijvingen van de Voertuigen - Vehicle Registration Service

DJ DJ Degrés-Jours - Graaddagen DD Degree-days

DNA - Autorité nationale désignée - Aangewezen nationale autoriteit DNA Designated National Authority

DRC RDC République Démocratique du Congo DRC Democratische Republiek Congo DRC Democratic Republic of the Congo

DRI DRI Direction Générale des Relations Internationales - Directoraat-Generaal van Internationale betrekkingen - Directorate-general for international relations

EBRD BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement EBRD Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling EBRD European Bank for Reconstruction and Development

ECONOTEC ECONOTEC Consultants en énergie et environnement - Energie- en milieuconsulent - Energy and environmental consultants

EDA AED Aide Européenne au Développement EDA Europese Ontwikkelingshulp EDA European Development Aid

EDF FED Fonds Européen de Développement EOF Europees Ontwikkelingsfonds EDF European Development Fund

EEAP PAEE Plan d’Action Efficacité Energétique APEE’s actieplan inzake energie-effciëntie EEAP Energy Efficacy Action Plan

EFRO FDER Fonds européen de développement régional EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ERDF European Regional Development Fund

EIB BEI Banque Européenne d’Investissement EIB Europese Investeringsbank EIB European Investment Bank

eID eID Carte d’identité électronique eID Elektronische identiteitskaart eID Electronic identity card

EMAS - management écologique et schéma d'audit - Milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMIS - Système d’information pour l’énergie et l’environnement EMIS Energie- en milieu-informatiesysteem - Information system for energy and environment

ENOVER CONCERE CONCertation Etat-Régions pour l'Energie ENOVER ENergie OVERleg Staat-Gewesten - Concertation between the federal state and the regions about 
energy 

EOF FED Fonds Européen de Développement EOF Europees Ontwikkelingsfonds EDF European Development Fund

EPB PEB Performance Energétique des Bâtiments EPB Energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen EPB Energy performance of buildings

ERDF FDER Fonds européen de développement régional EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ERDF European Regional Development Fund

ErE ErE Education relative à l’Environnement NME Natuur- en Milieueducatie - Environmental education

ERU URE Unité de Réduction des Emissions - Emissiereductie-eenheid ERU Emission Reduction Unit

ESA ESA Agence Spatiale Européenne - Europees Ruimteagentschap ESA European Space Agency

ETS  - échanges de quotas d’émission  - emissiehandelssysteem ETS Emission Trading Scheme

EU UE Union Européenne EU Europese Unie EU European Union

EUA - quotas d'émission européens - Europese emissierechten EUA European Union Allowances

EWI - Economie, Sciences et Innovation EWI Economie, Wetenschap en Innovatie - Economy, Science and Innovation Department

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture - Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO Food and Agriculture Organization (of the United Nations)



197

 NL FR EN

FBP BFP Bureau Fédéral du Plan FPB Federaal Planbureau FBP Federal Planning Bureau

FBS FBS Fonds Belge de Survie BOF Belgisch Overlevingsfonds - Belgian survival fund

FEBIAC FEBIAC Fédération belge de l'Automobile et du Cycle FEBIAC Belgische automobiel- en tweewielerfederatie - Belgian federation of the Cycle and Motor-car industry

FED FED Fonds Européen de Développement EOF Europees Ontwikkelingsfonds EDF European Development Fund

FED FED Gouvernement fédéral FED Federale regering FED Federal government

FEDESCO FEDESCO Société publique de Services Energétiques FEDESCO Publieke Energy Services Company FEDESCO Federal Energy Services Company

FEDR FDER Fonds européen de développement régional EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ERDF European Regional Development Fund

FEM FEM Fonds pour l’Environnement Mondial - - GEF Global Environment Facility

FIDA FIDA Fonds International de Développement Agricole - Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling IFAD International Fund for Agricultural Development

FLW FLW Fonds du Logement Wallon - Waals woningfonds - Walloon housing fund

FNR FNR Fonds National de la Recherche (du Luxembourg) - Nationaal Fonds voor Onderzoek (van Luxemburg) - National Research Fund (of Luxembourg)

FNRS FNRS Fonds National de la Recherche Scientifique NFWO Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - National Fund for Scientific Research

FOD SPF Service Public Fédéral FOD Federale Overheidsdienst FPS Federal Public Service

FONL FRIA Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans 
l’Agriculture

- Fonds voor opleiding tot het onderzoek in nijverheid en landbouw - Research education in industry and agriculture

FOREM FOREM Service public wallon de l'emploi et de la formation 
professionnelle

- Waalse overheidsdienst voor beroepsopleiding en 
arbeidsbemiddeling 

- Walloon public service of work and professional education

FP - Point focal - Aanspreekpunt FP Focal Point

FPB BFP Bureau Fédéral du Plan FPB Federaal Planbureau FBP Federal Planning Bureau

FPS SPF Service Public Fédéral FOD Federale Overheidsdienst FPS Federal Public Service

FR RF Région flamande VG Vlaams Gewest FR Flemish region

FRCE FRCE Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie FRGE Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - fund for the reduction of the overall cost of energy

FRFC FRFC Fonds de la Recherche fondamentale Collective - Fonds voor collectief fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - Fund for Collective Fundamental Scientific Research

FRGE FRCE Fonds de réduction du coût global de l'énergie FRGE Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost - fund for the reduction of the overall cost of energy 

FRIA FRIA Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans 
l’Agriculture

- Fonds voor opleiding tot het onderzoek in nijverheid en landbouw - Research education in industry and agriculture

FRSM FRSM Fonds de la Recherche Scientifique Médicale - Fonds voor medisch-wetenschappelijk onderzoek - Fund for Medical Scientific Research

FSC - Conseil de bonne gestion forestière - Raad voor duurzaam bosbeheer FSC Forest Stewardschip Council

FWO - Fonds pour la recherche Scientifique en Flandre FWO Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen - Fund for Scientific Research Flanders

GC CV Certificat Vert GC Groenestroomcertificaten GC green certificate

GCIE CRIE Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie GCIE Gewestelijke centra voor energie-initiatie - Regional centre of ecology initiation

GCOS SMOC Système Mondial d'Observation du Climat - Globaal klimaatobservatiesysteem GCOS Global climate observation system
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GDP PIB Produit Intérieur Brut BBP Bruto Binnenlands Product GDP Gross domestic product

GEF FEM Fonds pour l’Environnement Mondial - - GEF Global Environment Facility

GEN RER Réseau Express Régional GEN Gewestelijk Expresnet - Suburban network

GES GES Gaz à effet de serre BKG Broeikasgassen GHG Greenhouse gas

GHG GES Gaz à effet de serre BKG Broeikasgassen GHG Greenhouse gas

GIEC GIEC Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat - Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

GIS - (Système d’investissement environnemenal) - Groene beleggingsfondsen GIS Green investment schemes

GLB PAC Politique Agricole Commune GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid CAP Common Agricultural Policy

GMES - - - - GMES Global Monitoring for Environment and Security

GNI RNB Revenu National Brut BNI Bruto nationaal inkomen GNI Gross national income

GOG’s - Zones d’inondation controlees GOG’s Gecontroleerde Overstromings Gebieden - Controlled flood areas

GPL GPL Gaz de Pétrole Liquéfié - vloeibaar petroleumgas LPG liquefied petroleum gas

GRUP - Plan communal d'aménagement de l'environnement GRUP Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - regional spatial implementation plan

GT GT Groupe de Travail WG Werkgroep WG Working group

GWP PRG Potentiel de Réchauffement Global - Vermogen tot opwarming van de aarde GWP Global Warming Potential

HDD - Degrees-Jours - Graaddagen HDD Heating degree days

HEB SER Sources d’Energie Renouvelables HEB hernieuwbare energiebronnen RES Renewable Energy Source

HF HF fluorure d'hydrogène HF waterstoffluoride HF hydrogen fluoride

HFC HFC hydrofluorocarbone HFK’s hydrofluorkoolstof HFC hydrofluorocarbon

HFK’s HFC hydrofluorocarbone HFK’s hydrofluorkoolstof HFC hydrofluorocarbon

HVAC - Chauffage, ventilation et climatisation - Verwarming, ventilatie en luchtbehandeling HVAC Heating Ventilation Air Conditionning

IASB IASB Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique BIRA Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie - Belgian Institute for Space Aeronomy

IBGE IBGE Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer IBGE-BIM Brussels Environment

ICE CIE Conférence interministérielle pour l’environnement ICL Interministeriële conferentie voor het leefmilieu ICE Interministerial Conference for the Environment

ICEDD ICEDD Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable - - - Institute of council and studies in sustainable development

ICL CIE Conférence Interministérielle de l’Environnement ICL Interministeriële conferentie voor het leefmilieu ICE Interministerial Conference for the Environment

IDA - Association internationale de développement - Internationale ontwikkelingsassociatie IDA International Development Association

IDR - (révision en profondeur) - Grondige herziening IDR In depth review

IEA AIE Agence Internationale de l’Energie IEA Internationaal Energieagentschap IEA International Energy Agency

IEP IEP Institut d’EcoPédagogie - - - Institute of eco-learning
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IEPF IEPF Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie - Instituut voor energie en leefmilieu van de Francofonie - Institute of energy and environment 

IFAD FIDA Fonds International de Développement Agricole - Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling IFAD International Fund for Agricultural Development

IFI IFI institutions Financières Internationales IFI Internationale financiële instellingen - International Financial Institutions 

IHP PIH Programme International en Hydrologie IHP Internationaal Hydrologisch Programma IHP International Hydrological Programme

IISN IISN Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires - Interuniversitair Instituut voor Nucleaire Wetenschappen - Inter-University Institute for Nuclear Sciences

IITA - Intitut international d’agriculture tropicale - Internationaal instituut voor tropische landbouw IITA International Institute of Tropical Agriculture

ILRI - Institut International de Recherche sur le Bétail - - ILRI International livestock research institute

ILVO - Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche ILVO Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek - Institute for Agricultural and Fisheries Research

IMCWB CIMPS Conférence InterMinistérielle de la Politique Scientifique IMCWB Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid - Interministerial Conference on Science Policy

INBO - Institut de Recherche sur la Nature et les Forêts INBO Instituut voor Natuur en Bosonderzoek - Research Institute for Nature and Forest

INS INS Institut National de Statistique NIS Nationaal Intituut voor de Statistiek - Institute of national statistics

ION OIP Organismes d’Intérêt Public ION Instellingen van Openbaar Nut - public interest bodies

IPCC GIEC Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat - Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPF - Fondation polaire internationale - - IPF International Polar Foundation

IRCEL CELINE Cellule interrégionale de l’Environnement IRCEL Intergewestelijke cel voor het leefmilieu - Belgian Interregional Cell for the Environment

IRM IRM Institut Royal Météorologique KMI Koninklijk Metereologisch Instituut RMI Royal Meteorological Institute

IRScNB IRScNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Royal Belgian Institute of Natural Sciences

IRSIB IRSIB Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de 
l'Innovation de Bruxelles

IWOIB Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
de Innovatie van Brussel

ISRIB Institute for the encouragement of Scientific Research and 
Innovation of Brussels 

ISO ISO Organisation internationale de normalisation ISO Internationale Organisatie voor normalisatie ISO International Organization for Standardization

ISRIB IRSIB Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de 
l'Innovation de Bruxelles

IWOIB Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
de Innovatie van Brussel

ISRIB Institute for the encouragement of Scientific Research and 
Innovation of Brussels 

ISSeP ISSeP Institut Scientifique de SErvice Public - - - Scientific Institute of Public Service 

ITL - - - - ITL International transaction log

IWOIB IRSIB Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de 
l'Innovation de Bruxelles

IWOIB Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
de Innovatie van Brussel

ISRIB Institute for the encouragement of Scientific Research and 
Innovation of Brussels 

IWT - Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche 
scientifique et technologique en Flandre

IWT Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & 
Technologie in Vlaanderen

- Institute for the Promotion of Innovation by Science and 
Technology in Flanders

JeROM - Jeunesse, Espace et Environnement JeROM Jeugd, Ruimte, Omgeving en Milieu - Youth, Space, Surroundings and Environment 

JI MOC Mise en Oeuvre Conjointe - Gezamenlijke uitvoering JI Joint Implementation

Kx Kx niveau d’isolation globale Kx niveau van globale energieprestatie - Level of global insulation

KB AR Arrêté Royal KB Koninklijk besluit - Royal decree



200 10. Bijlagen

 NL FR EN

KBIN IRScNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Royal Belgian Institute of Natural Sciences

KMI IRM Institut Royal Météorologique KMI Koninklijk Metereologisch Instituut RMI Royal Meteorological Institute

KMMA MRAC Musée Royal d'Afrique Centrale KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika RMCA Royal Museum for Central Africa

KMO PME Petites et Moyennes Entreprises KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen SME small and medium-sized enterprises

KP PK Protocole de Kyoto PK Protocol van Kyoto KP Kyoto protocol

KUL - Université Catholique de Louvain KUL Katholieke Universiteit Leuven - Catholic university of Leuven

kWc kWc kiloWatt crête kWp kiloWatt-piek kWp kiloWatt-peak

kWh kWh kiloWattheure kWh kiloWattuur kWh kiloWatthour

kWp kWc kiloWatt crête kWp kiloWatt-piek kWp kiloWatt-peak

lCER URCE-LT Unités de Réduction Certifiées des Emissions long terme - langetermijn-CER’s lCER Long term certified emission reduction

LDC PMA Pays les Moins Avancés MOL Minst Ontwikkelde Landen LDC Least Developed Countries

LNE - Environnement, Nature et Energie LNE Leefmilieu, Natuur en Energie - Environment, Nature and energy

LPG GPL Gaz de Pétrole Liquéfié - vloeibaar petroleumgas LPG liquefied petroleum gas

LUCF CATF Changement d’Affectation des Terres et Foresterie - Verandering van landgebruik en bosbouw LUCF Land Use Change and Forestry

LULUCF UTCATF Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et 
Foresterie

- landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw LULUCF Land Use, Land-Use Change end Forestry

LV - Département de l’agriculture et de la pêche LV Landbouw en Visserij - Agriculture and Fishery Department

MDG OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement MDG Millenniumdoelstellingen MDG Millennium Development Goals

MDP MDP Mécanisme pour un Développement Propre - Mechanisme voor schone ontwikkeling CDM Clean Development Mechanism

METAGE - Programme de recherche "Modelling Ecosystem TrAce Gas 
Emissions"

- Onderzoeksprogramma 
"Modelling Ecosystem TrAce Gas Emissions"

METAGE Modelling Ecosystem TrAce Gas Emissions (research program)

MIP - plate-forme pour l'innovation et la technologie en matière 
d'environnement et d'énergie

MIP Milieu- en energietechnologie-innovatieplatform - Environmental and Energy Technology Innovation Platform

MIRA - rapport environnemental flamand MIRA Milieurapport Vlaanderen - Environmental report Flanders

MIVB STIB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel - Public Transport Company of Brussels 

MOC MOC Mise en Œuvre Conjointe - Gezamenlijke uitvoering JI Joint Implementation

MOL PMA Pays les Moins Avancés MOL Minst Ontwikkelde Landen LDC Least Developed Countries

MOP - Réunion des parties - Meeting van de Partijen MOP Meeting Of the Parties

MOS - protection de l’environnement à l’école MOS Milieuzorg op school - Environmental protection at school 

MOW - Département Mobilité et Travaux publics MOW Mobiliteit en Openbare Werken - Mobility and Public Works Department

MRAC MRAC Musée Royal d'Afrique Centrale KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika RMCA Royal Museum for Central Africa

MRG - Lignes directrices pour la surveillance et la déclarattion (des GES) - Richtsnoeren voor de monitoring en rapportage (van BKG) MRG Monitoring and Reporting Guidelines
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MTD  MTD Meilleure Technologie Disponible BBT Best Beschikbare Technologie BAT Best Available Technology

MTB MTB Métro-train/tram-bus MTB Metro-trein/tram-bus MTB Metro-train/tram-bus

MUMM UGMM Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord et 
de l’estuaire de l’Escaut

BMM Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en 
het Schelde-estuarium

MUMM Management Unit of the North Sea Mathematical Models and the 
Scheldt Estuary

MVO RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen - corporate social responsibility

NAIADES NAIADES Navigation Intérieure : Actions et Développe-ment en Europe - Binnenscheepvaart: advies en ontwikkeling in Europa - Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe

NATO OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NATO North Atlantic Treaty Organization

NAVO OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NATO North Atlantic Treaty Organization

NCC CNC Commission Nationale Climat NKC Nationale Klimaatcommissie NCC National Climate Commission

NCP PNC Plan National Climat NKP Nationaal klimaatplan NCP National climate plan

NCV PCI Pouvoir Calorifique Inférieur COW calorische onderwaarde NCV Net calorific value

NDACC - réseau pour la détection des changements dans la stratosphère - Netwerk voor de detectie van de klimaatverandering NDACC Network for Detection and Attribution of Climate Change

NEHAP - Plan national d’action environnement santé - Nationaal Actieplan voor Milieu en Gezondheid NEHAP National Environmental Health Action Plan

NFWO FNRS Fonds National de la Recherche Scientifique NFWO Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - National Fund for Scientific Research

NGO ONG Organisation Non Gouvernementale NGO niet gouvernementele organisatie NGO non-governmental organization

NIR RNI Rapport National d’Inventaire NIR Nationaal inventarisatierapport NIR National inventory report

NIS INS Institut National de Statistique NIS Nationaal Intituut voor de Statistiek - Institute of National Statistics

NOx NOx Oxydes d’azote NOx stikstofoxiden NOx nitrogen oxides

N2O N2O protoxyde d’azote N2O distikstofmonoxide N2O nitrous oxide

NKC CNC Commission Nationale Climat NKC Nationale Klimaatcommissie NCC National Climate Commission

NKP PNC Plan National Climat NKP Nationaal klimaatplan NCP National climate plan

NMBS SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belge NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - National Railway Company of Belgium

NME ErE Education relative à l’Environnement NME Natuur- en Milieueducatie - Environmental education

NSSD SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable - Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling NSSD National Strategy for Sustainable Development

NU NU Nations Unies VN Verenigde Naties UN United Nations

NV SA Société Anonyme NV naamloze vennootschap Plc Public company

OCDE OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OCMW CPAS Centre Public d’Action Sociale OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Public Center for Social Welfare 

O&O R&D Recherche et Développement O&O onderzoek en ontwikkeling R&D Research & Development

ODA - Aide officielle au développement - officiële ontwikkelingshulp ODA Official Development Assistance

ODE - Organisation pour l’énergie durable ODE Organisatie voor Duurzame Energie - Organization for sustainable energy
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OECD OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OESO OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

OIP OIP Organismes d’Intérêt Public ION Instellingen van Openbaar Nut - public interest bodies

OMD OMD Objectifs du Millénaire pour le développement MDG Millenniumdoelstellingen MDG Millennium Development Goals

OMM OMM Organisation Météorologique Mondiale WMO Wereld Meteorologische Organisatie WMO World Meteorological Organization

ONG ONG Organisation Non Gouvernementale NGO niet gouvernementele organisatie NGO non-governmental organization

OTAN OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NATO North Atlantic Treaty Organization

OVAM - Société publique des déchets de la Région flamande OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Flemish Public Waste Agency

OVW PCI Pouvoir Calorifique Inférieur OVW Onderverbrandingswaarde NCV Net calorific value

PAC PAC Politique Agricole Commune GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid CAP Common Agricultural Policy

PAEE PAEE Plan d’Action Efficacité Energétique APEE actieplan inzake energie-effciëntie EEAP Energy Efficacy Action Plan

PALME PALME Programme d'Actions Locales pour la Maîtrise de l'Energie - lokaal actieprogramma voor een rationeel energiebeheer - Local Action Programme for Energy Management 

PAMs - Politiques et Mesures - Beleid en Maatregelen PAMs Policies and measures

PCCE PCCE Production combinée de chaleur et d’électricité WKK Warmtekrachtkoppeling CHP Combined Heat and Power 

PCI PCI Pouvoir Calorifique Inférieur OVW Onderverbrandingswaarde NCV Net calorific value

PDR PDR Plans de Développement Rural PPO Programma voor plattelandsontwikkeling - Rural development plans 

PEB PEB Performance Energétique des Bâtiments EPB Energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen EPB Energy performance of buildings

PEFC - Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières 
(initiative forestière au niveau paneuropéen)

- pan-Europees boscertificeringsinitiatief PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

PFC PFC perfluorocarbone PFK's Perfluorkoolwaterstoffen PFC Perfluorocarbon

PFK’s PFC perfluorocarbone PFK's Perfluorkoolwaterstoffen PFC Perfluorocarbon

PGDA PGDA Programme de Gestion Durable de l’Azote en Agriculture - Programma betreffende het Duurzame Beheer van Stikstof in de 
Landbouw

- Programme for the Sustainable Management of Nitrogen in 
Agriculture 

PIB PIB Produit Intérieur Brut BBP Bruto Binnenlands Product GDP Gross Domestic Product

PIH PIH Programme International en Hydrologie IHP Internationaal Hydrologisch Programma IHP International Hydrological Programme

PK PK Protocole de Kyoto PK Protocol van Kyoto KP Kyoto Protocol

PLAGE PLAGE Programme Local d'Actions de Gestion de l'Energie PLAGE Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie - Local Programme of Action for Energy Management 

PLUIES PLUIES Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les 
Sinistrés

- Preventie en strijd tegen overstromigen en hun impact op de 
slachtoffers

- Prevention and Fight against Floods and their effects on victims 

PM - Particule fine - Fijnstof PM Particule matter

PMA PMA Pays les Moins Avancés MOL Minst Ontwikkelde Landen LDC Least Developed Countries

PME PME Petites et Moyennes Entreprises KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen SME Small and medium-sized enterprises
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PMV - agence de financement flamande PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen - Flemish Participation Company

PNC PNC Plan National Climat NKC Nationale Klimaatcommissie NCP National Climate Plan

PNUE PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement - Milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP United Nations' Environment Programme

POD SPP Service Public Fédéral de Programmation POD Programmatorische federale overheidsdienst PPS Federal Public Planning Service

POP POP Polluant Organique Persistant - Persistente organische verontreinigende stoffen POP Persistant Organic Pollutant

ppm ppm Partie par million - deeltjes per miljoen ppm parts per million

PPO PDR Plans de Développement Rural PPO Plannen voor Plattelandsontwikkeling - rural development plans 

PPP PPP Partenariat Public-Privé PPS Publiek-Private Samenwerking PPP Public Private Partnership

PPS PPP Partenariat Public-Privé PPS Publiek-Private Samenwerking PPP Public Private Partnership

PPS SPP Service Public Fédéral de Programmation POD Programmatorische federale overheidsdienst PPS Federal Public Planning Service

PRG PRG Potentiel de Réchauffement Global - vermogen tot opwarming van de aarde GWP Global Warming Potential

QA/QC AQ/CQ Assurance Qualité / Contrôle de Qualité - Kwaliteitsborging/ kwaliteitscontrole QA/QC Quality Control / Quality Assurance

RBC RBC Région de Bruxelles-Capitale BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest BCR Brussels Capital region

R&D R&D Recherche et Développement O&O Onderzoek en Ontwikkeling R&D Research & Development

RDC RDC République Démocratique du Congo DRC Democratische Republiek Congo DRC Democratic Republic of the Congo

REG URE Utilisation Rationnelle de l'Energie REG rationeel energiegebruik RUE rational utilisation of energy

RER RER Réseau Express Régional GEN Gewestelijk Expresnet - Suburban network 

RES SER Sources d’Energie Renouvelables HEB hernieuwbare energiebronnen RES Renewable Energy Source

RF RF Région flamande VG Vlaams Gewest FR Flemish region

RIB - Recherche à Bruxelles - Onderzoek in Brussel RIB Research in Brussels

RMCA MRAC Musée Royal d'Afrique Centrale KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika RMCA Royal Museum for Central Africa

RMI IRM Institut Royal Météorologique KMI Koninklijk Metereologisch Instituut RMI Royal Meteorological Institute

RMU - Unité supprimée - verwijderingseenheid RMU Removal unit

RNB RNB Revenu National Brut BNI Bruto nationaal inkomen GNI Gross national income

RNI RNI Rapport National d’Inventaire NIR Nationaal inventarisatierapport NIR National inventory report

RSE RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen - corporate social responsibility

RSV - Plan structurel d’aménagement de la Flandre RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - Flanders Spatial Structure Plan

RTBF RTBF Radio-Télévision Belge Francophone - Belgische Franstalige radio en televisie - Belgian French-speaking radio and television

RUE URE Utilisation Rationnelle de l'Energie REG rationeel energiegebruik RUE rational utilisation of energy

RWO - Aménagement du territoire, politique du logement et du patrimoine RWO Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - Spatial Planning, Housing Policy and Heritage 
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SA SA Société anonyme NV naamloze vennootschap Plc Public company

SDER SDER Schéma de Développement de l’Espace Régional - Schema van de ontwikkeling van de Regionale Ruimten - Regional Space Development Scheme

SEF - Format électronique standard - Standaard elektronisch formaat SEF Standard electronic format

SER SER Sources d’Energie Renouvelables HEB hernieuwbare energiebronnen RES Renewable Energy Sources

SF6 SF6 hexafluorure de soufre SF6 zwavelhexafluoride SF6 sulphur hexafluoride

SME PME Petites et Moyennes Entreprises KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen SME Small and medium-sized enterprises

SMOC SMOC Système Mondial d'Observation du Climat - Global klimaat observatie systeem GCOS Global climate observation system

SNCB SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belge NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - National Railway Company of Belgium

SNDD SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable - Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling NSSD National Strategy for Sustainable Development

SOFICO SOFICO Société wallonne de financement complémentaire des 
infrastructures

- Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de 
infrastructuren

- Walloon company for additional financing of infrastructure 

SOLWATT SOLWATT Plan pour le développement du solaire photovoltaïque en Région 
wallonne

- actieprogramma voor de promotie van fotovoltaïsche energie in 
het Waals Gewest

- Plan for the development of solar photovoltaics in the Walloon 
Region 

SPF SPF Service Public Fédéral FOD Federale Overheidsdienst FPS Federal public service

SPP SPP Service Public Fédéral de Programmation POD Programmatorische federale overheidsdienst PPS Federal Public Planning Service

SPW SPW Service Public de Wallonie - Waalse Overheidsdienst WPS Walloon public service

SRWT SRWT Société Régionale Wallonne du Transport - Waalse gewestelijke vervoermaatschappij - Regional Walloon company for transport

SSD SSD Science pour un Développement Durable WDO Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling - Science for a Sustainable Development

STEG CCGN Centrale à Cycle Combiné au Gaz naturel STEG Stoom- en gascentrale CCGT Combined-cycle gas power plant

STI STI Science, technologie et Innovation _ Wetenschap, technologie en innovatie STI Science, technology and Innovation

STIB STIB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Brussel - Brussels transport society

SUV - Véhicule utilitaire et de loisir - - SUV Sport utility vehicle

SWCS SWCS Société Wallonne du Crédit Social - Waalse maatschappij voor sociaal krediet - Walloon company for social credit

SWL SWL Société Wallonne du Logement - Waalse woningmaatschappij - Walloon company housing

tCER URCE-T Unités de Réduction Certifiées des Emissions temporaire - voorlopige CER’s tCER Temporary certified emission reduction

TEC TEC Transport en Commun en Wallonie - Waalse vervoermaatschappij - Walloon Public transport 

tep tep Tonne d’équivalent-pétrole toe Ton olie-equivalent toe Ton of oil equivalent

TMC TMC Taxe de Mise en Circulation BIV Belasting op de inverkeerstelling - Tax for bringing cars on the road 

toe tep Tonne d’équivalent-pétrole toe Ton olie-equivalent toe Ton of oil equivalent

TPE TPE Très Petites Entreprises ZKO's Zeer Kleine Ondernemingen - very small enterprise

TT TT Transfert de Technologie - Technologie-overdracht TT Technology transfert
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TVA TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée BTW Belasting op de toegevoegde waarde - value added tax

UCL UCL Université catholique de Louvain - Katholieke Universiteit in Louvain-la-Neuve - Catholic university of Louvain-la-Neuve

UCM UCM Union des Classes Moyennes -  - - -

UE UE Union Européenne EU Europese Unie EU European Union

UGMM UGMM Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord et 
de l’estuaire de l’Escaut

BMM Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en 
het Schelde-estuarium

MUMM Management Unit of the North Sea Mathematical Models and the 
Scheldt estuary

UN NU Nations Unies VN Verenigde Naties UN United Nations

UNCBD - Conventions des Nations Unies sur la biodiversité - Verdragen van de Verenigde Naties over de biodiversiteit UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity

UNCCD - Conventions des Nations Unies sur la lutte contre la désertification - Verdragen van de Verenigde Naties over de strijd tegen de 
verwoestijning

UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification

UNDP PNUD Programme des Nations-Unies pour le Développement - Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties UNDP United Nations Development Programme

UNEP PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement - Milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP United Nations' Environment Programme

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture

- Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap 
en cultuur

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques

- Verdrag van de Verenigde Staten over de Klimaatverandering UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

UQA UQA Unité de Quantité Attribuée - toegewezen emissie-eenheid AAU assigned amount unit

URCE URCE Unités de Réduction Certifiées des Emissions - gecertificeerde emissiereductie CER certified emission reduction

URCE-LT URCE-LT Unités de Réduction Certifiées des Emissions long terme - langetermijn-CER’s lCER Long term certified emission reduction

URCE-T URCE-T Unités de Réduction Certifiées des Emissions temporaire - voorlopige CER’s tCER Temporary certified emission reduction

URE URE Utilisation Rationnelle de l’Energie REG rationeel energiegebruik RUE rational utilization of energy

URE URE Unité de Réduction des Emissions - Emissiereductie-eenheid ERU Emission Reduction Unit

UREBA UREBA Utilisation Rationnelle de l'Energie dans les BAtiments - Financiering van REG-projecten van het Waals Gewest - Rational Use of Energy in Buildings 

US - Etats-Unis VS Verenigde Staten US United States

UTCATF UTCATF Utilisation des Terres, Changement d'Affectation des Terres et 
Foresterie

- landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw LULUCF Land Use, Land-Use Change end Forestry

UWE UWE Union Wallonne des Entreprises - Waals verbond van Ondernemingen - Walloon union of companies

VDAB - Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Flemish Public Employment and vocational training Service

VEA - agence flamande de l’énergie VEA Vlaams Energieagentschap - Flemish Energy Agency

VG RF Région flamande VG Vlaams Gewest FR Flemish region

VILT - Centre d'Information Flamand pour l'Agriculture et l'Horticulture VILT Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw - Flemish infocenter for agriculture and horticulture 

VIPA - Fonds de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden

- Flemish Infrastructure Fund for Person related matters
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VITO - Institut flamand pour la recherche technologique VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - Flemish Institute for Technological Research

VLIR - Conseil interuniversitaire flamand VLIR Vlaamse Interuniversitaire Raad - Flemish Interuniversity Council 

VLM - Société Flamande Terrienne VLM Vlaamse Landmaatschappij - Flemish Land Company

VMM - Agence flamande de l’environnement VMM Vlaamse Milieumaatschappij - Flemish Environment agency

VMSW - Société flamande du Logement social – AAE VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Flemish Social Housing Company

VN NU Nations Unies VN Verenigde Naties UN United Nations

VOC COV Composé Organique Volatile VOS Vluchtige organische stoffen VOC Volatile Organic compound

VOS COV Composé Organique Volatile VOS Vluchtige organische stoffen VOC Volatile Organic compound

VREG - Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et 
du gaz

VREG Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - Flemish Electricity and Gas Regulatory Body

VRT - Radio et télévision flamande VRT Vlaamse Radio en Televisie - Flemisch radio and television

VRWB - Conseil flamand de la Politique Scientifique VRWB Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid - Flemish Science Policy Council

VS - Etats-Unis VS Verenigde Staten US United States

VSAWSE - Agence flamande de subventionnement pour l'Emploi et 
l'Economie sociale

VSAWSE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie - Flemish Grant Agency for Work and Social Economy

VSV - Fondation flamande pour la sécurité routière VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde - Flemish foundation for road safety

VTM - Société de Télévision Flamande VTM Vlaamse Televisie Maatschappij - Flemisch television society

VZW ASBL Association Sans But Lucratif VZW vereniging zonder winstoogmerk NPO Non profit organization

WAM - "Avec mesures additionnelles" - “Met bijkomende maatregelen” WAM “With additional measures”

WBI WBI Wallonie-Bruxelles International - Wallonië-Brussel Internationaal WBI Wallonia-Brussels International

WDO SSD Science pour un Développement Durable WDO Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling - Science for a Sustainable Development

WG GT Groupe de Travail WG werkgroep WG Working group

WKK PCCE Production Combinée de Chaleur et d’Electricité (cogénération) WKK Warmtekrachtkoppeling CHP combined heat and power

WM - "Avec mesures" - “Met maatregelen” WM “With measures”

WMO OMM Organisation Météorologique Mondiale WMO Wereld Meteorologische Organisatie WMO World Meteorological Organization

WPS SPW Service Public de Wallonie - Waalse Overheidsdienst WPS Walloon public service

WR RW Région wallonne WG Waals gewest WR Walloon region

WSE - Emploi et économie sociale WSE Werk en Sociale Economie - Work and Social Economy Department

WTCB CSTC Centre Scientifique et Technique de la Construction WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf BBRI Belgian Building Research Institute

WWF - Fonds mondial pour la nature - Wereld Natuur Fonds WWF World Wide Fund for Nature

ZKO’s TPE Très Petites Entreprises ZKO's Zeer Kleine Ondernemingen - very small enterprises
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