ZESDE NATIONALE MEDEDELING OVER KLIMAATVERANDERING | 2013

2013

ZESDE NATIONALE MEDEDELING OVER

KLIMAATVERANDERING
Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2013

ZESDE NATIONALE MEDEDELING OVER

KLIMAATVERANDERING
Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

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

2.1. Institutionele structuur...................................... 14
2.2. Demografisch profiel........................................ 16
2.3. Geografisch en klimatologisch profiel.............. 18

2.4. Economisch profiel...........................................22
2.5. Energieprofiel................................................... 23
2.6. Transportsector................................................. 28
2.7. Industriële sector..............................................30
2.8. Afvalsector....................................................... 33
2.9. Vastgoedpark.................................................... 35
2.10. Land- en bosbouw............................................ 36
3. Informatie over de broeikasgasinventarissen

3.1. Overzichtstabellen............................................ 40
3.2. Analyse van de tendensen................................43
3.3. Nationaal inventarissysteem ............................52

3.4. Nationaal register.............................................. 55
4. Beleid en maatregelen

4.1. Proces van beleidsvorming...............................58
4.2. Nationale en gewestelijke programma’s;
wetgevende regelingen, bekrachtiging en
administratieve procedures ..............................63
4.3. Beleidslijnen en maatregelen
en hun effecten.................................................. 65

4.4. Vervallen beleidslijnen en maatregelen............93
4.5. Het minimaliseren van nadelige effecten
van responsmaatregelen.................................... 93
5. Projecties, het effect van beleidslijnen
en maatregelen, en de Kyoto-mechanismen

5.1. Projecties..........................................................94
5.2. Evaluatie van totale effecten
van beleidslijnen en maatregelen....................108
5.3. Supplementariteit met betrekking
tot mechanismen onder Artikel 6, 12 en 17
van het Kyotoprotocol....................................108

6. Evaluatie van de kwetsbaarheid,
impact van de klimaatverandering
en adaptatiemaatregelen

6.1. Inleiding..........................................................110
6.2. Voorziene gevolgen
van de klimaatverandering in België .............111
6.3. Kwetsbaarheid en adaptatiemaatregelen........118
6.4. Samenwerking op het vlak
van adaptatie................................................... 138

7. Financiële middelen en technologieoverdracht
7.1. Wetgevend en institutioneel kader
voor beleid en programma’s m.b.t........................
ontwikkelingssamenwerking..........................142
7.2. De Belgische officiële
ontwikkelingshulp (ODA).............................. 144
7.3. Financiële bijdragen aan multilaterale
instellingen en programma’s........................... 147

7.4. Belgische bilaterale ODA.............................. 151
7.5. Activiteiten die verband houden
met technologieoverdracht
en capaciteitsopbouw...................................... 154
8. Onderzoek en systematische waarneming

8.1. Algemeen beleid............................................. 176
8.2. Onderzoek....................................................... 177
8.3. Systematische waarneming............................ 188

9. Sensibilisatie, educatie en opleiding

9.1. Inleiding..........................................................192
9.2. Sensibilisatie met betrekking
tot de klimaatopwarming................................193
9.3. Sensibilisatie voor het leefmilieu...................198
9.4. Sensibilisatie voor energiebesparing.............. 199
9.5. Sensibilisatie inzake mobiliteit.......................208
9.6. Onderwijs en opleiding...................................212
9.7. Internetinformatiebronnen..............................220

Bijlagen
Bijlage 1. Bijkomende informatie onder Artikel 7,
paragraaf 2 van het Kyotoprotocol.
Tabel met de overeenkomsten����������������223
Bijlage 2. Samenvattende tabellen
over emissietrends����������������������������������223
Bijlage 3. Overzichtstabel beleidslijnen
en maatregelen���������������������������������������242
Acroniemenlijst�������������������������������������������������������276

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

1. Samenvatting

Geografie & klimaat
Het Belgisch grondgebied is vrij klein
en het reliëf is gematigd. Het land wordt
doorkruist door een groot netwerk van waterwegen en door een heel dicht net van
verbindingswegen (wegen en spoorwegen).
Er is één maritieme grens: België grenst
aan de Noordzee. Het grondgebied is dicht
bebouwd en de bevolkingsdichtheid is zeer
hoog. De bevolkingsgroei is laag en vloeit
vooral voort uit immigratie. België heeft een
gematigd klimaat, gekenmerkt door kleine
temperatuurverschillen, wind die overwegend uit het zuidwesten 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 die van het gematigd Europa. Momenteel is nog slechts 22,8% van de grond
bebost (loof- en naaldbossen). In vergelijking met 1990 is die oppervlakte licht afgenomen. Dit geldt trouwens ook voor de landbouwgrond, die ondanks alles nog altijd het
grootste deel van het grondgebied inneemt.

Instellingen
België is een federale staat en bestaat uit
drie taalgemeenschappen en drie gewesten,
die allemaal over uitvoerende en wetgevende 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 verzorgen de coördinatie en integratie van het
beleid van de verschillende autoriteiten,
evenals de samenhang van het nationale klimaatbeleid. De Nationale Klimaatcommissie
is belast met de uitvoering van en het toezicht op dit Nationaal Klimaatplan.
Economie
België heeft een zeer open economie die
zich in het centrum van een intense economische activiteitenzone bevindt. In 2012
vertegenwoordigde de export van goederen
en diensten 84,8% van het BBP en de import 83,6%. De Belgische economie wordt
momenteel gedomineerd door de dienstensector. Het BBP bij courante prijzen bedroeg
in 2012 376,229 miljard euro. Net zoals de
buurlanden voelde België de impact van
de eurocrisis in 2012. Voor 2013 wordt een
voorzichtig herstel verwacht.
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Energie
In België is de primaire energie-intensiteit sedert 1990 globaal gedaald. Die evolutie weerspiegelt de loskoppeling van de
economische groei van het primaire energieverbruik. De gebouwen zijn de belangrijkste eindverbruiker van primaire energie
(33,7%), gevolgd door de industrie (30,9%)
en het transport (20,7%). Globaal is het eindverbruik van energie tussen 2000 en 2011
jaarlijks met 0,06% gedaald. Olie blijft de
belangrijkste energiebron (45,3% in 2011)
op het niveau van de eindgebruiker, gevolgd
door gas (28,3%), elektriciteit (15,6%),
hernieuwbare brandstoffen (7,5%), vaste
brandstoffen (1,7%) en warmte (1,7%). Olie
voorziet voornamelijk in de behoeften van
de transportsector, de residentiële sector en
de sector van het niet-energiegebruik (feedstocks). 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 steeg in
de periode 2000-2011 jaarlijks met gemiddeld 0,7%. Kerncentrales produceren 53,5%
van de elektriciteit en de klassieke warmtecentrales 34,5%. De resterende 12% wordt
geproduceerd door de pompcentrales, de
hydraulische energie, de windenergie en
de hernieuwbare energie. Het aandeel van
de vloeibare brandstoffen in de productie
van elektriciteit daalt al verschillende jaren
(van 52,7% in 1971 tot 0,1% in 2011). Het
elektriciteitsverbruik door de residentiële en
tertiaire sector (51,5%) oversteeg het verbruik door de industriesector (46,5%). Het
aandeel van de hernieuwbare energie steeg
de laatste tien jaar aanzienlijk, tot 7,9% in
6
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2011. Op lange termijn wordt verwacht dat
de hernieuwbare energie een aanzienlijk deel
van de primaire energieproductie zal vertegenwoordigen in België.

Transport
De transportsector blijft groeien omdat
België een transitland is en de economische
activiteit van het land vooral op de export
is gericht. Die groei heeft in het bijzonder
betrekking op het wegtransport en het luchttransport. Het wagenpark van de particuliere
voertuigen is spectaculair gegroeid (autodichtheid in België: 1 wagen per 2 inwoners)
en de groei is nog aanzienlijker bij het goederentransport. De verwachting is dat de
vraag naar fossiele brandstoffen in deze sector zal blijven groeien. De ontwikkeling van
nieuwe technologieën voor de verbetering
van de energie-efficiëntie van voertuigen
duurt lang alvorens een impact te creëren
op de emissies in de sector. In 2011 was de
weg veruit de belangrijkste transportmodus
in België, zowel voor personen (78,3% met
personenwagens, tegenover 6,1% met het
openbaar vervoer), als voor goederen (74%
met vrachtwagens).
Industrie
De industrie in België is sedert 1960
grondig gewijzigd. Het belang ervan binnen
de economische activiteit is sterk verminderd. De metaalverwerkende sector, hoofdzakelijk bestaande uit grote ondernemingen
die in het hartje van de vroegere industriebekkens van Wallonië zijn gevestigd, werd
in aanzienlijke mate geherstructureerd sedert
het begin van de crisis in de sector in de jaren
zeventig. In de textielsector, die gedurende
dezelfde periode ook grote moeilijkheden
heeft gekend, hebben we het fenomeen van

de hergroepering van de activiteit beleefd.
De voedingsmiddelenindustrie is daarentegen de derde grootste industriële sector in
België geworden en bood het meest van alle
sectoren weerstand tegen de crisis. De chemische industrie vertegenwoordigt meer dan
één vijfde van de omzet van de Belgische
industriële sector. Op dit domein is België
de tiende grootste mogendheid wereldwijd.
De auto-industrie in België beperkt zich tot
assemblage. Die assemblage wordt voor het
grootste deel verricht in de grote montageafdelingen die in handen zijn van multinationale ondernemingen. De spoorwegbouw en
de hoogtechnologische luchtvaartsector zijn
twee andere sectoren die goed in het land
zijn ingeplant.

Afval
Tussen 2006 en 2010 is de afvalproductie met 6% toegenomen. Op het vlak van recyclage van verpakkingen werd een opmerkelijke vooruitgang waargenomen. In 2010
bedroegen de percentages inzake recyclage
en hergebruik van industriële verpakkingen
respectievelijk 81,6% en 90%, terwijl de
percentages inzake huishoudelijke verpakkingen respectievelijk 83,2% en 94,5% bedroegen.

Huisvesting
Het Belgische vastgoedpark wordt gekenmerkt door een belangrijk segment
oude panden. In 2010 hadden 81,7% van de
Belgische woningen centrale verwarming.
Stookolie werd intussen als belangrijkste
verwarmingsbron duidelijk ingehaald door
aardgas (57,0% vs. 30,8%). Steenkool is er
ook sterk op achteruitgegaan (0,7% in 2010).
De hoeveelheid elektrische toestellen stijgt
nog steeds.
Landbouw
De Belgische landbouw is gespecialiseerd in de groenteteelt en de tuinbouw,
graangewassen, aardappelen, suikerbieten,
veeteelt en melkproductie. De visvangst
vertegenwoordigt een economische activiteit met een vrij gering belang. Hoewel de
geëxploiteerde landbouwoppervlakte betrekkelijk stabiel is gebleven, is het aantal
landbouwbedrijven, net als de in deze sector actieve bevolking, 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 de vastgestelde achteruitgang blijven de landbouw en de visvangst
toch belangrijke economische sectoren. De
organische landbouw is aan een snelle opmars bezig.

Informatie uit de
broeikasgasinventarissen
In België is de uitstoot van broeikasgassen in 2011 met 17,4% gedaald ten opzichte
van het referentiejaar. Die gunstige evolutie
verbergt echter tegengestelde tendensen tussen de verschillende sectoren.
Enerzijds nemen de emissies die door
het wegtransport worden veroorzaakt, sinds
1990 gestaag toe door het groeiende aantal
wagens en het toenemende verkeer, dat zich
de laatste jaren echter lijkt te stabiliseren.
De uitstoot van de residentiële en tertiaire sectoren is in 2011 gedaald ten opzichte
van de jaren ervoor, hoewel verschillende
indicatoren stijgen, zoals het groeiende aantal woningen of de toename van het aantal
werknemers in de tertiaire en de institutionele sector. Dit is te danken aan een uitzonderlijk zacht jaar, dat een belangrijke impact
had op de globale uitstoottendens in België.
Dit gezegd zijnde blijft de netto tendens 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)
waargenomen. Samen met de ontwikkeling
van hernieuwbare brandstoffen in sommige sectoren, leidde dit tot een daling van
de CO2-emissiefactor voor een welbepaald
niveau van energieverbruik. Er ontwikkelt
zich eveneens een rationeler energiegebruik,
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 bijgedragen tot de uitstootvermindering. Het
ziet ernaar uit dat die industriële ontwikkeling zich zal voortzetten.
In de landbouwsector nemen de CH4- en
N2O-emissies af. Dit is een weerspiegeling
van de vermindering van de veestapel en bepaalde veranderingen in de landbouwpraktijken. In de centra voor technische ingraving
maakte de recuperatie en de benutting van
het biogas een netto-afname van CH4-emissies mogelijk.

Beleid en maatregelen
In het Belgische federale systeem worden beleidslijnen en maatregelen om broeikasgasemissies te reduceren op verschillende
verantwoordelijkheidsniveaus ontwikkeld,
en dit op basis van de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale regering en
de gewesten. Er werden verschillende coördinatieorganen opgericht om het beleid
van de federale regering en dat van de drie
gewesten op elkaar af te stemmen en ervoor
te zorgen dat ze complementair zijn. De Nationale Klimaatcommissie is zo’n orgaan. Ze
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
de uitvoering van het klimaatbeleid.
Als lid van de Europese Unie draagt België bij tot de engagementen van de EU onder
het Kyotoprotocol: een daling van 8% van
de wereldwijde broeikasgasemissies tussen
1990 en 2008-2012, en een vermindering tot
20% onder een uitbreiding van dit Protocol
tot 2020. De Europese Unie heeft zich naast

en als onderdeel van het “klimaat- en energiepakket” ook tot doel gesteld de broeikasgasemissies te verminderen met 20% tussen
1990 en 2020, 20% van haar uiteindelijk
energieverbruik (10% van het verbruik in
de transportsector) uit hernieuwbare energie
te halen tegen 2020 en een verbetering van
20% te bereiken in haar energie-efficiëntie
(vergeleken met het baseline-scenario). Het
doel inzake de broeikasgasemissies wordt
op zijn beurt verdeeld tussen de sectoren die
zelf deelnemen aan de handel in emissierechten (het ETS-systeem, dat een groot deel
beslaat van de industriële en energetische
productie/conversie) en andere zogeheten
“niet-ETS” sectoren. Daarom dient België
zijn (niet-ETS) emissies met 15% te verminderen tussen 2005 en 2020 en 13% van zijn
uiteindelijke energieverbruik tegen 2020 uit
hernieuwbare energie te halen.
Om naar dit eerste Kyoto-doel toe te werken, heeft België die taak verdeeld onder de
3 gewesten en de federale regering, die elk
hun eigen beleid inzake emissievermindering opstellen op basis van hun individuele
bevoegdheden. Het resultaat van de consolidatie van de verschillende beleidslijnen is het
Nationaal Klimaatplan, dat tussen 2009 en
2012 werd toegepast en nu bijna is voltooid.
Sinds 2013 heeft de Nationale Klimaatcommissie de opdracht om dit plan uit te breiden
tot 2020. De gewestelijke overheden definiëren momenteel hun eigen beleid, maar de
taakverdeling in het kader van de Belgische
bijdrage aan het Europese klimaat- en energiepakket is nog niet volbracht1.
Het klimaatbeleid van de verschillende
Belgische overheden berust op zes sectoraal
strategische pijlers: optimalisering van de
energieproductie; rationeel energiegebruik

in gebouwen; impact creëren op de industriële processen; ontwikkeling van duurzame
transportwijzen; bevordering van het duurzame beheer van de ecosystemen in de land- en
bosbouw en versterking van de inspanningen
inzake afvalbeheer. Er zijn ook aanvullende,
transversale pijlers zoals ondersteuning van
onderzoek en ontwikkeling; sensibilisatie en
opleiding van de verschillende doelgroepen;
een grotere rol van de overheden bij het stellen van voorbeelden; de invoering van flexibiliteitsmechanismen en de opname van de
klimaatdimensie in het ontwikkelingsbeleid.

Energie
De twee grootste instrumenten voor het
klimaatbeleid in de sectoren voor elektriciteitsproductie en energieconversie zijn:
–– de toepassing van het ETS-systeem dat
de broeikasgasemissies dient te verminderen;
–– het groenestroomcertificaat (en de waterkrachtcertificaten in het Vlaams Gewest), om de elektriciteitsproductie uit
hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling met hoog rendement
te promoten. Die instrumenten worden
aangevuld met financiële steun (subsidies, toelagen en belastingverlaging)
voor investeringen in de betrokken productie-installaties.

Gebouwen
De maatregelen ten gunste van rationeel
energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in gebouwen richten
zich op de omzetting van de Europese richtlijnen inzake de energieprestaties van gebou1

Toestand in de herfst van 2013.
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wen en verbetering van de energie-efficiëntie. Die instrumenten bieden een tijdschema
voor het van kracht worden van de steeds
striktere energienormen voor nieuwbouw
en grondige renovaties, met inbegrip van
toestellen voor verwarming en warm water
en financiële ondersteuning voor een betere
energie-efficiëntie van bestaande gebouwen.
De verplichte voorbereiding van een
energieprestatiecertificaat voor gebouwen
vóór een transactie (verkoop, verhuur) dient
op middellange en lange termijn een manier
te zijn om de waarde te verhogen van de
meest efficiënte gebouwen.
De federale regering heeft voor het gebruik van derdepartijfinanciering gekozen
als oplossing om haar eigen gebouwenpark
te verbeteren.

Industrie
In de industrie is het ETS-systeem een
krachtig instrument om broeikasgasemissies
te verminderen op de meest besparende manier. Een tweede cruciaal instrument zijn de
sectorale overeenkomsten tussen de gewestelijke overheden en de industrie wat betreft
de doelen om een betere energie-efficiëntie
en verminderde broeikasgasemissies te bereiken. Die overeenkomsten plaveien de weg
naar mogelijkheden om hernieuwbare energiebronnen in te zetten en een overzicht van
de CO2-uitstoot in kaart te brengen voor de
activiteiten op de industrieterreinen of basisproductketens.
Transport
In de transportsector zijn de initiatieven
die door de federale en gewestelijke overheden worden ondernomen, gericht op:
8
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–– het beperken van de groei van het wegverkeer en de stimulering van een ‘modale verschuiving’ (naar de spoor- en waterwegen toe): beter openbaar vervoer,
bevordering van autodelen en een betere
infrastructuur.
–– bestuurders aansporen om energiezuinige voertuigen te kopen en te gebruiken
(informatie, fiscale stimuleringsmaatregelen) en om die bovendien met mate te
gebruiken (ecodriving).

Land- en bosbouw
De initiatieven in de landbouwsector
richten zich hoofdzakelijk op het beperken
van broeikasgasemissies, minder productie
(normen voor de verspreiding van mest, afbouw van de veestapel) en op het verbeteren
van de landbouwpraktijken (behandeling,
opslag en verspreiding van mest, recuperatie
van afval, bestrijding van bodemaantasting,
enz.). De herbebossing en het bosbehoud
worden door specifieke wetten aangemoedigd.

Afval
Het beleid om het afvalvolume te beperken en de verwerking ervan te optimaliseren,
is gebaseerd op milieubelastingen (waarbij
herbruikbare verpakkingen de voorkeur hebben), 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 afvalmateriaal.

Projecties en totale impact van het beleid
en de maatregelen

Het scenario ‘met maatregelen’ schetst
de waarschijnlijke evolutie van de broeikasgasemissies in België onder de huidige beleidslijnen en maatregelen. Dit scenario integreert alle beleidslijnen en maatregelen van
de federale en gewestelijke overheden die
eind 2012 werden genomen en bedoeld zijn
om de broeikasgasemissies terug te dringen.
Bij uitvoering van die beleidslijnen (scenario ‘met bestaande maatregelen’) wordt verwacht dat de broeikasgasemissies in België
(LULUCF niet inbegrepen) zullen dalen van
131,6 Mt CO2-eq in 2010 tot 122,0 Mt CO2eq in 2015 en tot 120,6 Mt CO2-eq in 2020.
De aanzienlijke daling na 2010 is te danken
aan de verwachte gematigde daling in de verwerkende industrie tot in 2020, een daling
van de industriële processen en een sterke
daling in de elektriciteitsproductie. De huidige bijkomende maatregelen vertegenwoordigen een totale geschatte bijkomende reductie
van zo’n 1,9 Mt CO2-eq in 2020. De Belgische federale en gewestelijke regeringen zijn
bezig met het uitwerken van maatregelen om
te voldoen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie en de doelstellingen die
niet onder het emissiehandelssysteem vallen
voor 2020, volgend uit het Europees klimaat/
energiepakket.
Er zijn onzekerheden met betrekking
tot exogene variabelen zoals economische
groei, klimatologische omstandigheden en
import van elektriciteit, en hun niveau oefent

een invloed uit op de eruit voortvloeiende
broeikasgasemissies, met name in de sectoren die onder het emissiehandelssysteem van
de EU vallen.
De emissies uit de inventarisatieperiode
van 2008-2011 suggereren samen met de
eerste aanwijzingen voor 2012 dat de broeikasgasemissies in België in de Kyoto-periode 2008-2012 onder de Kyoto-doelstelling
zullen blijven.
Een beperking van de broeikasgasemissies van -20% in 2020, vergeleken met de
uitstoot in 1990, werd voor België vastgelegd in Besluit 1/CMP8. Die doelstelling zal
echter onderworpen worden aan een lastenverdeling tussen de EU-lidstaten onder artikel 4 van het Kyotoprotocol. Vandaar dat het
nog te vroeg lijkt om de geraamde emissies
voor 2020 te becommentariëren.
Binnen het interne EU-beleid2 liggen de
Belgische doelstellingen op -21% voor de
ETS-sector en -15% voor de niet-ETS-sector. Rekening houdende met het verwachte
effect van de aanpassingen overeenkomstig
artikel 10 van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen (Effort Sharing
Decision of ESD), leidt dit tot een emissiereductiedoelstelling van 66,7 Mt CO2-eq voor
de niet-ETS-sectoren in België. De huidige
geraamde emissies voor de niet-ETS-sector
bedragen 75,7 Mt CO2-eq. Dit betekent dat
de bestaande en momenteel voorziene bijko-

mende maatregelen niet voldoende zouden
zijn om de niet-ETS-doelstelling in 2020
te behalen. Maar de interne lastenverdeling
binnen België van de ESD-doelstellingen
werd nog niet goedgekeurd. Dit betekent

dat er momenteel nog geen eindconclusies
kunnen worden getrokken, noch vanuit een
gewestelijk noch vanuit een nationaal perspectief.

Evaluatie van de kwetsbaarheid, impact
van de klimaatverandering en adaptatiemaatregelen

De klimaatverandering zal wereldwijd
een impact hebben op ons dagelijks leven,
dus ook in België. Er werd al onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp in verschillende
sectoren (waterbeheer, kustbeheer, biodiversiteit, landbouw, bosbouw, visserij, infrastructuur, transport, industrie en diensten,
energie, toerisme, gezondheid en ontwikkelingssamenwerking) en er werden reeds
maatregelen genomen. Dit zijn al de eerste
stappen in een lang en diepgaand proces.
Aangespoord door de ontwikkelingen op
Europees niveau (de Europese adaptatiestrategie, het uitwisselingsplatform voor ‘Adaptatie aan de klimaatverandering’ enz.) heeft
ook België aanzienlijke vooruitgang geboekt
wat betreft zijn adaptatiebeleid. In 2010 bijvoorbeeld was de nationale adaptatiestrategie net aangenomen en werden er actieplannen opgezet en goedgekeurd op gewestelijk
en federaal niveau.

Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen 406/2009/EG en andere wetgevingsbepalingen
2

Op grond van gewestelijke onderzoeken konden gewestelijke klimaatprojecties
worden uitgewerkt. Die projecties leverden
meer informatie over de kwetsbaarheid van
de sectoren in het kader van de toekomstige
klimatologische omstandigheden. Er werden transversale focusgroepen opgericht en
onderzoeksprogramma’s gelanceerd om de
effecten van de klimaatverandering en de
adaptatie beter te begrijpen. In dit kader dient
de waarde van bepaalde verkennende projecten niet te worden onderschat. Een goed
voorbeeld hiervan zijn het Interreg-project
‘Future cities’, het MODIRISK-programma
dat een inventaris opmaakt van exotische
en endemische muggensoorten, de ervaring
van de stad Gent met Cities-adapt en meer
sectorgerelateerde projecten in de landbouw,
bosbouw en visserij bv.
De klimaatverandering werd al in verschillende (bestaande) plannen en programma’s opgenomen, zoals in ruimtelijke ordening (CcASPAR), maritieme ruimtelijke
ordening, plannen en onderzoeken voor het
beheer van waterzuivering (‘AMICE’-pro-

ject), plattelandsontwikkeling en landbouwtechnische adviezen/meningen (GISER-unit), het vervoersplan in Brussel, het
winter- en zomerplan van de spoorwegen,
het Masterplan voor kustveiligheid en het
Sigmaplan, en het Nationaal Actieplan voor
Milieu en Gezondheid (NEHAP).

Er is nog maar weinig wetgeving inzake
klimaatadaptatie en de kans is erg groot dat
die er ook slechts zelden zal komen. Enkele
uitzonderingen betreffen echter maatregelen
om steden koeler te maken door groene daken of regelgeving voor gebouwen in overstromingsgebieden.

De informatie aan en het bewustmaken
van de Belgische bevolking, zoals bij campagnes over water of hittegolven, vormen
een belangrijk aspect.

In het kader van de ontwikkelingssamenwerking werd een universitair onderzoeksplatform opgericht (‘Klimos’) om het
beleid te ondersteunen inzake de klimaatverandering. Dit houdt de ontwikkeling in van
een ‘Instrumentenpakket voor een duurzaam
milieu’. Naast tal van bilaterale programma’s en multilaterale organisaties die zich
toeleggen op de adaptatie aan de klimaatverandering, ondersteunt België internationaal
wetenschappelijk onderzoek naar de adaptatie aan de klimaatverandering en de landbouw, meer bepaald via de ‘Adviesgroep
voor Internationaal Landbouwonderzoek’
(CGIAR).

Nieuwe of vernieuwende processen kunnen erg divers zijn. Het nieuwe Vlaamse
industriële beleid zoekt antwoorden op de
nieuwe uitdagingen. Ook in de energiesector
zoekt men stabiliteit en zekerheid tegen de
achtergrond van de klimaatverandering.
Er worden niet alleen kosten, maar ook
voordelen verwacht. Warme zomers kunnen
de Belgische kust aantrekkelijker maken
voor toeristen en de klimaatverandering kan
België een voorsprong bieden tegenover andere concurrerende regio’s.

Financiële middelen en technologieoverdracht
Dit hoofdstuk vat de Belgische inspanningen samen om de strijd tegen de klimaatverandering op te nemen in ontwikkelingssamenwerking. De financiële middelen
waarvan sprake werden van 2008 tot 2012
vrijgemaakt door de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen.
De totale officiële ontwikkelingshulp in
deze periode bedroeg bijna 8 miljard euro3.

De gegevens om de uitgaven omtrent
de klimaatverandering te berekenen voor de
Zesde Nationale Mededeling zijn afkomstig
van de ODA-gegevensbank van de Directorie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
en Humaintaire Hulp (DGD). Er werd een
sectorale analyse doorgevoerd, waarbij de
De cijfers voor 2012 waren nog niet volledig toen
het rapport werd opgesteld.
3

9

volgende sectoren in hun totaliteit werden
behandeld: milieubescherming, watervoorziening en afvalwaterbehandeling, landbouw
en veeteelt, bosbouw, energie en visvangst/
aquacultuur. Diezelfde berekeningsmethode
werd ook gebruikt voor de Vijfde Nationale Mededeling, waardoor we trends kunnen
onderscheiden tussen de verschillende rapporteringsperioden. Andere sectoren werden gedeeltelijk opgenomen: humanitaire
hulp (deelsectoren: coördinatie, preventie
en reconstructie), industrie (deelsectoren:
administratie, onderzoek, landbouwindustrie
en houtindustrie), transport (vervoer over
water) en multisectoraal (deelsectoren: algemeen, alternatieve ontwikkeling, onderzoek,
stedelijke ontwikkeling, opleiding en plattelandsontwikkeling). Per deelsector werd een
wegingsfactor toegepast om in te schatten in
hoeverre die betrekking heeft op het klimaat.
Vanaf 2010 steeg het aandeel van de
klimaatgerelateerde officiële ontwikkelingshulp (ODA) in de geselecteerde sectoren

Samenvatting (in euro)
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2009

aanzienlijk en bleef dan stabiel rond 25%
van de totale toegekende ODA in deze sectoren.
Ondanks de moeilijke budgettaire omstandigheden leverde België in deze periode
inspanningen om bij te dragen aan de snelle
beginfinanciering (‘Fast Start Financing’)
zoals overeengekomen tijdens de UNFCCC-COP in Kopenhagen en Cancún. In
2010, 2011 en 2012 werden voor een snelle beginfinanciering bijkomende middelen
voorzien ten bedrage van 88 miljoen euro,
naast en bovenop de geplande maatregelen.
Het DGD heeft, net zoals de gefedereerde entiteiten, het aspect technologieoverdracht en capaciteitsopbouw altijd opgenomen in zijn bilaterale overeenkomsten. De
overdracht van milieuvriendelijke technologie moet een snelle groei van de ontwikkelingslanden mogelijk maken en tegelijkertijd
het milieu en de natuurlijke hulpbronnen
vrijwaren. Capaciteitsopbouw heeft dezelfde

2010

2011

2012

Adaptatie

46 580 798

65 775 345

69 683 424

43 476 874

Mitigatie

32 450 553

45 966 100

44 453 700

23 009 164

Totaal klimaat
gerelateerd

79 031 351

111 741 445

114 137 124

66 486 038

Totale ODA voor de
geselecteerde sectoren

416 405 569

430 284 282

449 239 320

293 317 140

% klimaatgerelateerde
ODA

19

26

25

23
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doelstelling en moet de individuele landen
in staat stellen snel te voldoen aan de vereisten van de verschillende internationale
overeenkomsten, nationale plannen, technologische evolutie, enz. De meeste veldactiviteiten op het vlak van capaciteitsopbouw en
technologieoverdracht worden geleid door
multilaterale en indirecte spelers. Hoewel
het moeilijk is om een nauwkeurige schatting te maken van het aandeel van de programma’s en projecten dat verband houdt
met klimaatverandering, vindt u in bijlage
bij hoofdstuk 7 een aantal voorbeelden van
interventies met een duidelijke technologieoverdrachtscomponent.

In dit opzicht verdienden ook de onderzoeksprojecten van de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen
een vermelding. Een voorbeeld hiervan is
het KLIMOS-onderzoeksplatform – een
samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse universiteiten en scholen dat
in 2010 werd opgericht. Verschillende onderzoeksgroepen werken rond de volgende
hoofdthema’s: energie, voedselveiligheid en
bossen. Door hun onderzoek ondersteunen
die wetenschappers de Belgische ontwikkelingssamenwerking door het beleid te detailleren en de mitigatie en de adaptatie te integreren in de ontwikkelingssamenwerking.

Onderzoek en systematische waarneming

Institutioneel gezien is België een soort
‘mini-Europa’, waar elk van de gefedereerde
overheidsorganen (gewesten en taalgemeenschappen) bij wet apart bevoegd zijn voor de
domeinen wetenschap, technologie en innovatie (WTI). Het lange decentralisatieproces
dat in de jaren zeventig begon, heeft geleid
tot een verbazingwekkende differentiatie
van de instellingen en de beleidsvisies die
aan het specifieke WTI-potentieel werden
aangepast en de sociale en economische noden van alle delen van België en zijn verschillende entiteiten.
De verdeling van verantwoordelijkheden
tussen de verschillende Belgische overheden
wat betreft WTI is eerder gebaseerd op bevoegdheidsgebieden dan op de actoren zelf.

Concreet betekent dit dat de hogere onderwijsinstellingen financiering kunnen krijgen
van de federale regering, de gewesten of de
gemeenschappen (conform hun locatie en
hun taalregime), maar voor verschillende
doeleinden en onder verschillende voorwaarden gekoppeld aan de fondsen.
Samenwerking, coördinatie en overleg,
die de grondslag vormen bij de formulering
van beslissingen en standpunten in verband
met het onderzoeksbeleid, worden georganiseerd door de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) en de Commissie Federale Samenwerking (CFS), twee permanente
commissies van de Interministeriële Conferentie over Wetenschapsbeleid (IMCWB).

Klimaatgerelateerd onderzoek is een
typisch domein voor internationale samenwerking. Die samenwerking houdt verband
met verschillende activiteiten: onderzoek en
observatie, evenals wetenschappelijke evaluatie en integratie. België zet zich bij al die
inspanningen actief in.
Op Europees niveau vindt de samenwerking plaats via coördinerende instrumenten
voor nationaal gefinancierd onderzoek zoals ERA-NET’s (Europese netwerken van
onderzoeksfinancierders en -beheerders),
COST (een intergouvernementeel kader voor
Europese samenwerking op het vlak van onderzoek), ESFRI (Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuur) en JPI’s
(gezamenlijke programmeringsinitiatieven,
zoals de JPI’s FACCE, Urban Europe).
Sinds 2012 focust de bilaterale samenwerking bij de Programmatorische federale
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) zich op netwerkvorming met het oog
op een structurele samenwerking op lange
termijn. Klimaatverandering is een thema
dat aangepakt kan worden binnen een door
beide partijen gefinancierde gezamenlijke oproep, d.w.z. BELSPO en de bilaterale
partner.
De eerste oproep resulteerde in een gezamenlijk project met Burundi over de exploitatie van observaties voor klimaattoepassingen en een verbeterd onderzoek binnen
het kader van het samenwerkingsinstrument
‘Netwerkvorming met Federale Wetenschappelijke Instellingen’, een instrument om kennis, ideeën, ervaringen en onderzoekers met
derde landen uit te wisselen.
De afdeling Economie, Wetenschap en
Innovatie van de Vlaamse regering (EWI)
is samen met het Agentschap voor Innova-

tie door Wetenschap en Technologie (IWT),
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Vlaanderen (FWO) en de Herculesstichting
(financiering van infrastructuur) betrokken
bij verschillende onderzoeksprogramma’s
en netwerken inzake klimaatgerelateerde
onderwerpen, zoals ERA-NET’s (Eco-innovera, Transport ‘future travelling’, enz.),
het gezamenlijk technologie-initiatief inzake
brandstofcellen en waterstof, ESFRI, JPI’s,
kennis- en innovatiegemeenschappen...
Bijkomend neemt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ook actief deel aan een aantal Interreg-projecten.
Vlaanderen is samen met het VITO
(Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) lid van de BERA (Belgian Energy
Research Alliance) en is betrokken bij verschillende gezamenlijke programma’s van
de EERA (Europese alliantie voor energieonderzoek). Bijkomend is Vlaanderen aanzienlijk betrokken in het SET-plan (Europees
Strategisch plan voor EnergieTechnologie).
Dit is een voorloper op vlak van een efficiënt
gecoördineerde aanpak voor alle Europese
landen wat betreft energietechnologie.
Om de deelname van de in Brussel gevestigde spelers aan verschillende Europese
of internationale onderzoeksprogramma’s
aan te moedigen, stelt het Brussels Instituut
voor Onderzoek en Innovatie (INNOVIRIS)
financiering beschikbaar voor kmo’s, universiteiten en onderzoeksorganen die een
“Internationaal Partnerschap”-project willen
implementeren. Via dit initiatief financiert
INNOVIRIS de voorbereiding, onderhandeling en indiening van R&D-projecten, door
een of meerdere Brusselse deelnemers te
betrekken bij een of meerdere buitenland-

se entiteiten in de context van Europese
R&D-programma’s.
Bovendien biedt het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) gratis
bijstand aan de stakeholders in de regio (bedrijven, verenigingen, universiteiten of onderzoekscentra) die interesse hebben in het
verwerven van Europese financiering voor
onderzoek en innovatie. Het besteedt speciale aandacht aan technologische themadomeinen die een prioriteit zijn voor de regio
(zoals milieu, energie en duurzaam bouwen).
Het merendeel van het klimaatonderzoek
dat door de federale regering wordt uitgevoerd, is opgenomen in het kader van het
Programma “Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling” (WDO) (2005-2009-verlengd) en de Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
(BRAIN-BE). Door dit kaderprogramma
kan via de financiering van onderzoeksprojecten op basis van wetenschappelijke uitmuntendheid en Europese en internationale
verankering worden ingespeeld op de nood
aan wetenschappelijke kennis van de federale overheidsdepartementen en kan het
wetenschappelijk potentieel worden ondersteund van de federale wetenschappelijke
instellingen. De selectie van projecten is gebaseerd op projectoproepen en -evaluaties.
Er zijn momenteel ook een aantal relevante projecten wat betreft het klimaat in het
kader van het STEREO II-onderzoeksprogramma (observatie van de aarde via satelliet).
Een van de kwesties die werd aangepakt
door de beheersovereenkomst die recent
werd afgesloten tussen de voorzitter van de
FOD Wetenschapsbeleid en de verantwoordelijke minister, is de ontwikkeling van een

referentiecentrum op het vlak van klimaatexpertise binnen de federale wetenschappelijke
instellingen.
Een nieuw opgezet expertiseplatform inzake klimaatscenario’s zal de ontwikkeling
aansturen van coherente klimaatscenario’s
en een ‘aanpak op lange termijn’ ontwikkelen met betrekking tot de behoeften op het
vlak van scenario- en modelontwikkeling in
de toekomst. Deze belangrijke ontwikkeling
plaveit de weg voor de ontwikkeling van een
meer dienstgerichte omgeving.
In Wallonië worden wetenschap, technologie en innovatie beheerd door verschillende directoraten-generaal van de Waalse
overheidsdiensten. Het Waals Gewest financiert vooral onderzoek, ontwikkeling en
innovatie met het oog op de ontwikkeling
van economische en industriële activiteit, en
onderzoek gericht op de ontwikkeling van
specifieke expertise in zijn bevoegdheidsgebieden. Het Waalse budget voor onderzoek
en ontwikkeling inzake energie bedraagt
ongeveer 30 miljoen EUR per jaar. Volgens
de IEA-classificatie zijn de belangrijkste onderzoeksgebieden energiebehoud (46%) en
hernieuwbare energie (28%), gevolgd door
technologieën voor de opwekking en opslag
van elektriciteit (12%).
Wallonië neemt ook deel aan verschillende klimaatprojecten zoals het afvangen
van koolstof door ecosystemen, de recyclage van CO2 in afval en waardecreatie uit
biomassa (SCOT, ERA-NET, verschillende
EFRO-projecten, ICOS, enz.). In de Federatie Wallonië-Brussel is de instantie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de
uitvoering van het wetenschappelijk beleid
de Direction de la Recherche Scientifique.
Zij is verantwoordelijk voor de financiering
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van universitaire instellingen en hogescholen
en voor fundamenteel onderzoek (FRS-FNRS), de ontwikkeling van geconcerteerde
onderzoeksacties (ARC’s) en opleidingen in
industrieel en landbouwonderzoek (FRIA).
In de praktijk is het Fonds de la Recherche
Scientifique (FRS-FNRS) het belangrijkste
orgaan voor de financiering en het beheer
van onderzoek.
Het meeste klimaatonderzoek in Vlaanderen vindt plaats aan universiteiten en
onderzoeksinstituten. Bovendien voeren
verschillende Vlaamse onderzoekscentra
onderzoek naar het klimaat: het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) voor
landbouw, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voor bosbouw, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
(ILVO) voor visserij en landbouw. Het onderzoek van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) richt zich op
vernieuwende technologie die de overgang
naar een duurzamere industrie ondersteunt.
Hoewel het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid op een bottom-up benadering
is gebaseerd, zijn er ook thematische prioriteiten vastgelegd door de regering. Dankzij
het toekomstproject ‘Vlaanderen in actie’
(VIA) werden zes multidisciplinaire innovatieknooppunten geïdentificeerd om grote
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Drie hiervan houden verband met het
aanpakken van de klimaatproblemen, zoals
eco-innovatie, groene energie en duurzame
mobiliteit en logistiek.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
de huidige strategie inzake wetenschappelijk onderzoek vastgelegd in het Gewestelijk
Innovatieplan (GIP) 2007-2013. Het milieu
is een van drie pilaren waarop het Brussels
12
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Hoofdstedelijk Gewest zijn onderzoekskennis wil uitbouwen. Wat betreft specifieke acties heeft het gewest besloten om het
technologisch potentieel vanuit de academische wereld en de steun voor onderzoek
en ontwikkeling vanuit het bedrijfsleven te
versterken. INNOVIRIS ondersteunt het
onderzoek naar een milieuvriendelijke en
duurzame ontwikkeling via verschillende
financieringsprogramma’s. Andere diensten,
zoals Leefmilieu Brussel (BIM) en het Bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV - Brussel
Mobiliteit) financieren aparte onderzoeken
die zich vooral richten op de ontwikkeling
en de evaluatie van hun beleid. Het Brussels

Agentschap voor de Onderneming (BAO)
helpt ondernemingen projecten van innovatieve aard of met technologische inhoud te
evalueren, op te starten en te ontwikkelen.
Het ‘observatie’-gedeelte van dit hoofdstuk is een verkorte versie van het door UNFCCC gevraagde rapport van het GCOS
(Mondiaal klimaatobservatiesysteem), dat
bijkomende informatie levert over nationale en wereldwijde observatieactiviteiten in
verband met de aarde en de klimaatopwarming. Het rapporteert zowel over nationale
als buitenlandse observatieactiviteiten, vanaf
de grond en vanuit satellieten.

Educatie, opleiding en bewustmaking
van het publiek
De Belgische bevolking hecht nog steeds
veel belang aan de problematiek van de klimaatverandering. Het thema komt echter
minder aan bod in de publieke debatten dan
een paar jaar geleden.
Die bevinding wordt bevestigd door de
resultaten van de meest recente Eurobarometer-enquête die in mei 2013 werd afgenomen. Volgens deze enquête, waaraan meer
dan 1000 Belgen deelnamen, worden zaken
zoals het milieu, klimaat en energiekwesties
in ons land duidelijk veel minder belangrijk
bevonden dan in 2009, het jaar waarin de
Vijfde Nationale Mededeling werd opgesteld.

In de periode 2010-2013 werden verschillende sensibiliseringscampagnes gelanceerd rond het milieu in het algemeen en de
opwarming van de aarde in het bijzonder op
de verschillende beleidsniveaus (federaal,
gewestelijk en gemeentelijk).
Toch lijkt er wat betreft de sensibiliseringscampagne inzake energiebesparing een
graduele verschuiving op til van algemene
campagnes naar meer oplossingsgerichte activiteiten, die zich heel precies richten
op hun doelpubliek en de vorm aannemen
van een specifieker aanbod van advies, persoonlijke begeleiding, projectoproepen enz.
Dit blijkt duidelijk uit de vele activiteiten

gericht op gebouwen (isolatie, gebruik van
zonne-energie enz.) of mobiliteit.
Kinderen en adolescenten vormen
(steeds vaker) de voornaamste doelgroep:
er is immers een breed aanbod van educatief materiaal en activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Milieueducatie
heeft stevig voet aan wal gekregen in het
Belgische onderwijssysteem en wordt steeds
vaker gekoppeld aan een hele reeks sensibiliseringsinitiatieven buiten de school. Zowel
in als buiten de scholen kunnen dankzij de
overheidsfinanciering steeds meer spelers uit
de maatschappij educatieve activiteiten opzetten rond duurzame ontwikkeling.
In het hoger onderwijs is er significant
meer interesse in klimaatverandering: er
werden cursussen opgesteld rond het onderwerp en er worden specifieke studieonderdelen ingevoerd over milieukwesties, klimaatverandering, glaciologie, klimatologische
architectuur enz.
Dit hoofdstuk vermeldt tot slot ook de
inspanningen die worden geleverd voor de
opleiding in de zuidelijke landen en biedt
een overzicht van de belangrijkste websites
voor het grote publiek.

België in het kort [1] [2]

2 . Nationale
omstandig
heden m.b.t.
de emissies en
de ver wijdering
van broeikas
gassen

Bevolking (op 1 januari 2012) :

11 035 948 inwoners

Landoppervlakte:

30 528 km²

Federale hoofdstad:

Brussel

Staatshoofd:

Koning Filip

Eerste Minister:

Elio Di Rupo

Landstalen:

Nederlands, Frans, Duits

Munt:

De euro (EUR)

BBP 2012 (actuele prijzen):[6]

376,229 miljard euro

Groeipercentage van het BBP (in volume, verschil
t.o.v. het jaar voordien):

1,9%

Actieve bevolking (2012) :

4 847 422

Bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak 2012
(ramingen bij actuele prijzen) [6]
Landbouw
Industrie
Bouw
Diensten

2 798 miljoen euro
55 499 miljoen euro
19 150 miljoen euro
258 310 miljoen euro

Bevolkingsdichtheid (op 1 januari 2011):

364 inwoners per km2

Hoogste punt:

Signal de Botrange (694 m)

Gemiddelde temperatuur (Ukkel, 2000-2012):

11,0º Celsius

Neerslag (Ukkel, 2000-2012) :

877 mm

Aantal uren zonneschijn (Ukkel, 2000-2012) :

1574 uur

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:
Laurence de Clock
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering
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2.1. Institutionele structuur
2.1.1 Federale structuur van de staat
België is een federale staat bestaande
uit gemeenschappen en gewesten4. België
werd onafhankelijk in 1830 en is geleidelijk
geëvolueerd van een unitaire structuur naar
een federale structuur. Zes opeenvolgende
staatshervormingen waren nodig (in 1970,
1980, 1988-89, 1993, 2001 en 2011) om
uiteindelijk de huidige structuur te bereiken
[3]. De zesde staatshervorming (institutioneel akkoord van 11/10/2011) is momenteel
aan de gang. Het speciale wetsvoorstel voor
de overdracht van bepaalde bevoegdheden is
het Parlement ter aanneming voorgelegd.
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 Gemeenschappen ontstaan. Het concept ‘Gemeenschap’ verwijst naar de personen die tot die
gemeenschap 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
in Brussel; de Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Vlaamse
provincies en in Brussel; de Duitstalige Ge14

Figuur 2.1 België, een federale staat

meenschap oefent haar bevoegdheden uit in
de gemeenten van het Duitstalige gebied,
stuk voor stuk gelegen in de provincie Luik
(figuur 2.1).

BELGIË

DE GEMEENSCHAPPEN

DE FEDERALE STAAT

De tweede pool van de staatshervorming
vindt zijn grondslag in de geschiedenis en,
meer in het bijzonder, in het streven van
sommigen naar meer economische zelfstandigheid. 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 gegeven. Daarom spreken we van
noord naar zuid over het Vlaams Gewest,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
Waals Gewest (figuur 2.1). Hun bevoegdheden werden in de loop van de verschillende
fasen van de staatshervorming uitgebreid.
Momenteel beschikken de drie gewesten
over een wetgevend en een uitvoerend orgaan: de Gewestraad en de Gewestregering.
In Vlaanderen werden de instellingen van de
Gemeenschap en het Gewest gefusioneerd
en hebben we dus slechts één Vlaamse Raad
en één Vlaamse Regering.

4

Artikel 1 van de Belgische Grondwet.

DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

HET VLAAMS
GEWEST

DE FRANSTALIGE
GEMEENSCHAP

HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DE DUITSTALIGE
GEMEENSCHAP

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 (de 6e staatshervorming verplaatst het zwaartepunt van
het land voortaan van de federale staat naar
Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister
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DE GEWESTEN

HET WAALS GEWEST

de gewesten en de gemeenschappen). Ze komen dus op gelijke voet tussen, weliswaar in
verschillende domeinen.
Het niveau onmiddellijk eronder wordt
ingenomen door de provincies (10 in totaal).
Ze moeten optreden binnen het kader van
de federale, communautaire of gewestelijke
bevoegdheden, omdat ze ondergeschikt zijn
aan alle hogere instanties.
Onder aan de ladder vinden we de gemeenten (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 Gewest. Ze worden in hoofdzaak gefinancierd
en gecontroleerd door de gewesten.

2.1.2 Verdeling van de bevoegdheden
De federale staat behoudt bevoegdheden
in essentiële domeinen zoals buitenlandse
zaken, landsverdediging, justitie, financiën,
sociale zekerheid en een belangrijk deel van
de volksgezondheid en binnenlandse zaken.
De gemeenschappen en 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 gemeenschappen betreffen de aangelegenheden die met
‘personen’ verbonden zijn: cultuur (theater,
bibliotheken, de audiovisuele sector...), onderwijs, het taalgebruik en de zogenaamde
‘personaliseerbare’ aangelegenheden zoals
enerzijds het gezondheidsbeleid (preventieve en curatieve geneeskunde) en anderzijds
de bijstand aan personen (bescherming van
de jeugd, sociale bijstand, gezinsbijstand,
opvang van immigranten,...). De gemeen-

schappen zijn eveneens bevoegd inzake wetenschappelijk onderzoek en internationale
betrekkingen in de domeinen die onder hun
bevoegdheid vallen.
De gewesten hebben bevoegdheden in
de domeinen die betrekking hebben op de
bewoning van het ‘grondgebied’ in de ruime zin van het woord. In die zin oefenen het
Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Waals Gewest hun bevoegdheden uit inzake economie, werkgelegenheid, landbouw, waterbeleid, huisvesting,
openbare werken, energie, transport (uitgezonderd de NMBS), milieu, ruimtelijke
ordening en stedenbouw, rurale renovatie,
natuurbehoud, krediet, buitenlandse 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.
In het kader van de 6e institutionele
hervorming krijgen de deelstaten nieuwe
bevoegdheden en een grotere autonomie,
bijvoorbeeld op het vlak van kinderbijslag,
werkgelegenheidsbeleid, gezondheidszorg
of opvang van ouderen, en worden 40% extra middelen vrijgemaakt. Nieuw is ook de
fiscale autonomie van de gewesten over een
bedrag van 12 miljard euro.

2.1.3 Samenwerkingsorganen m.b.t.
het klimaatbeleid
De Interministeriële Conferentie Leefmilieu
en het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid
Gelet op de federale structuur van België
en de verdeling van de bevoegdheden wer-

den verschillende structuren opgericht om
het overleg en de samenwerking tussen de
diverse overheidsniveaus te bevorderen en
de samenhang tussen de acties van de Belgische Staat en haar componenten te verzekeren. Onder die structuren werden zestien
interministeriële conferenties ingesteld die
telkens betrekking hebben op een specifiek
politiek domein. De interministeriële conferenties zijn gespecialiseerde comités waarin
de betrokken ministers van de verschillende
regeringen zetelen.
In een van deze conferenties, de Interministeriële 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 transversale karakter van heel wat milieudossiers kan deze conferentie met andere
betrokken ministers worden uitgebreid. De
ICL wijdt zich aan aangelegenheden waarvoor intergouvernementele samenwerking
vereist is om de respectieve milieubeleidslijnen te kunnen toepassen. In het klimaatbeleid vertolkt deze conferentie een centrale rol. De beslissingen van de ICL worden
voorbereid en uitgevoerd door verschillende
werkgroepen die afhankelijk zijn van het
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) en waarin vertegenwoordigers
van de verschillende departementen van de
betrokken federale en gewestelijke overheidsbesturen zetelen.
Het CCIM is het belangrijkste orgaan
voor de coördinatie van het internationaal
milieubeleid, uitgezonderd aangelegenheden 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 Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Het DGE vertolkt een coördinerende
scharnierrol in de opvolging van 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 Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect, het belangrijkste 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
gewestelijke 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
regelgevende teksten die betrekking hebben
op klimaatverandering of op het beleid in de
ruime zin van het woord, indien klimaatverandering een van de behandelde thema’s is.
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
15

m.b.t. de hierboven vermelde onderwerpen.
Het secretariaat ervan wordt waargenomen
door de Dienst Klimaatverandering van het
federaal Directoraat-Generaal Leefmilieu,
die ook de rol vervult van nationaal Focal
Point van UNFCCC.
De Werkgroep Emissies van het CCIM is
belast met de opstelling van de nationale inventarissen van de emissies van luchtvervuilende stoffen en gassen met broeikaseffect,
in overeenstemming met de Europese en internationale 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 inventarisatie 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 broeikaseffect. De
verantwoordelijkheid voor de formele goedkeuring van de Belgische inventarissen van
de emissies van gassen met broeikaseffect
ligt specifiek bij de Nationale Klimaatcommissie.
De Nationale Klimaatcommissie
Na de invoering ervan door het Samenwerkingsakkoord 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
nationale uitvoering van het klimaatbeleid.
Haar centrale opdrachten omvatten de toepassing en opvolging van het Nationaal Klimaatplan, de opvolging en de aanpassing
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van de beleidslijnen en maatregelen van dit
plan, de verzameling en uitwisseling van
gegevens en de opstelling van de verplichte
rapporten. De Nationale Klimaatcommissie
kan het CCIM ook advies verstrekken over
het internationaal beleid op het vlak van klimaatverandering en de emissies van gassen
met broeikaseffect. Deze commissie bestaat
uit vier mandatarissen van iedere contracterende 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 taken
i.v.m. haar missies te verrichten. Zo werden
met name werkgroepen opgericht om te werken rond volgende terugkerende onderwerpen:
–– PAMs: bv. toezicht op de beleidslijnen
en maatregelen (Policies And Measures)
van het Nationaal Klimaatplan
–– Projecties: bv. de harmonisatie van de
projecties inzake broeikasgasemissies,
uitgewerkt door de Federale Staat en de
drie Gewesten
–– Flexibiliteitsmechanismen: bv. de Wet
houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 19 februari
2007
–– Register: bv. het Samenwerkingsakkoord
van 18 juni 2008 tussen de Federale Staat,
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de organisatie en het admi-

nistratief beheer van het gestandaardiseerd 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: de coördinatie van de taken
van de Belgische Designated National
Authority (DNA) en Focal Point (FP)
–– ETS (emissiehandelsysteem): bv. de coördinatie van de verplichte jaarrapporten
uit hoofde van de ETS-richtlijn
Andere (tijdelijke) werkgroepen zijn
opgezet om de werkzaamheden van de Nationale Klimaatcommissie aan bepaalde
specifieke dossiers te ondersteunen, zoals de
uitwerking van een Strategie en een Nationaal Adaptatieplan, of de uitwerking van een
samenwerkingsakkoord m.b.t. de nationale
verdeling van de inspanningen in het kader
van het Europees klimaat/energiepakket.
De Vlaamse Task Force Mitigatie
Het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020
(VMP) werd op ambtelijk niveau voorbereid door de Vlaamse Task Force Mitigatie
(VTFM) die vergaderde onder het voorzitterschap van het beleidsveld leefmilieu. De
VTFM stond in voor de coördinatie van
het VMP en de uitwerking van een monitoringsysteem. Daarbij faciliteerde de werkgroep de afstemming tussen de beleidsvelden
en vormde hij ook een geschikt forum voor
de uitwisseling van informatie in verband
met goede praktijken op basis van eigen
kennis, buitenlandse voorbeelden en overleg
met het middenveld. De werkgroep bestond
uit vertegenwoordigers van de beleidsvelden
leefmilieu, energie, mobiliteit en landbouw.
Waar nodig werd er een beroep gedaan op
een uitgebreidere groep vertegenwoordigers
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in extra vergaderingen rond specifieke thema’s. De leden van de Task Force speelden,
elk voor hun eigen sector, een coördinerende
rol naar deze uitgebreidere groep vertegenwoordigers. De VTFM zal na de goedkeuring van het Vlaams Mitigatieplan de uitvoering ervan verder coördineren.

2.2. Demografisch
profiel
2.2.1 Verdeling van de bevolking
Op dit moment is België een van de
dichtstbevolkte landen, met een gemiddelde
bevolkingsdichtheid van 364,3 inwoners per
km² (cijfer van 1 januari 2011) en daarmee
komt het binnen Europa op de 3e plaats. De
bevolkingsdichtheid verschilt echter sterk
van streek tot streek. Ze is het grootst in de
centrale driehoek Antwerpen-Brussel-Gent.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de bevolkingsdichtheid 7131,1 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 ligt in een
groot deel van het zuiden van het land het
aantal inwoners per km² niet hoger dan 50.
De provincie Luxemburg is het dunst bevolkt (61,9 inwoners/km2). [1]
Het Belgisch grondgebied is erg verstedelijkt. België telt 135 steden, waarvan
de belangrijkste de volgende zijn: Brussel
(1 138 854 inwoners), Antwerpen (502 604
inwoners), Gent (248 242 inwoners), Charleroi (203 871 inwoners) en Luik (195 576

Figuur 2.2 Bevolkingsdichtheid per gemeente op 1 januari 2011
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

inwoners). De tien grootste steden van het
land vertegenwoordigen ruim 25% van de
bevolking. Het belangrijkste demografische
proces is de herverdeling van de stadsbevolking naar de nieuwe voorsteden, of zelfs
naar het platteland toe. Momenteel is het demografisch gewicht van het Vlaams Gewest
57,5%, voor het Waals Gewest is dit 32,1%
en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
10,3% (tabel 2.1).

2.2.2 Groei en samenstelling van de
bevolking
De bevolking in België groeit jaarlijks
met 0,6% (tabel 2.1). Deze groei, die meer
uitgesproken is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,4%) dan in Vlaanderen en
in Wallonië (0,5%), is het resultaat van de
immigratie (10,6% van de bevolking is van
vreemde origine). De verlaging van het ge-

Figuur 2.3 Structuur van de bevolking op 1 januari 2012
(per leeftijdscategorie van 5 jaar en voor 1000 inwoners)

Table 2.1 Bevolking op 1 januari 2012 en jaarlijkse evolutie
Bevolking
België

Jaarlijkse evolutie
(2000-2012)

11 035 948

0,63%

Vlaams Gewest

6 350 765

0,56%

Waals Gewest

3 546 329

0,50%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 138 854

1,44%

Bron: FOD Economie - ADSEI, Dienst Demografie

MANNEN

2012

VROUWEN

Leeftijdscategorie

Bron: FOD Economie – ADSEI, Dienst Demografie
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boortecijfer, een vermindering van het saldo van de immigratiebalans, de duidelijke
verbetering van de geneeskundige zorgverlening en een selectiever beleid op het vlak
van de opvang van immigranten hebben geleidelijk aan geleid tot een vermindering van
de natuurlijke aangroei en een veroudering
van de bevolking (figuur 2.3). De vreemdelingen, waarvan bijna twee derde afkomstig

Figuur 2.4 Het Belgisch reliëf

Bron: © Nationaal Geografisch Instituut – A2941

18

is uit de landen van de Europese Unie, wonen
vooral in Brussel (32,6% van de bevolking
van Brussel-Hoofdstad) en in de industriële
streken in de valleien van Samber en Maas,
in Belgisch Lotharingen, in de Limburgse
mijngemeenten en aan de grenzen.

beweging, namelijk een overschot van het
aantal geboorten op het aantal sterfgevallen.
De internationale migratiebeweging, die een

positief saldo telt van 62 157 eenheden, blijft
de belangrijkste bron voor de totale bevolkingsaanwas.

2.3. Geografisch en klimatologisch profiel

Over het hele land genomen wordt de bevolkingstoename in 2011 voor iets meer dan
een kwart veroorzaakt door een natuurlijke

2.3.1 Geografische ligging en reliëf
België is een klein land met een oppervlakte van 30 528 km² en ligt in het noordwesten van Europa. De grenslijn van België is 1482 km lang. Het land grenst aan
Nederland, Duitsland, het Groothertogdom
Luxemburg, Frankrijk en de Noordzee (de
kustlijn is 73,1 km lang). Het Waals Gewest
neemt het grootste deel van het grondgebied
in (55,2%), gevolgd door het Vlaams Gewest (44,3%) en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (0,5%). België telt drie grote reliëfzones, die oostwestelijk en zuidwestelijk georiënteerd zijn: de kustvlaktes, het laagplateau en de hoogplateaus. De toppen van deze
laatste vormen een kam waarvan het hoogste
punt, het Signal de Botrange, 694 m hoog is.
2.3.2 Klimaat
De geografische breedtegraad en nabijheid van de zee die door de Golfstroom
wordt opgewarmd, bezorgen België een gematigd zeeklimaat, gekenmerkt door kleine
temperatuurverschillen, een overwegende
zuidwestenwind, een sterke bewolking en
frequente neerslag. In het binnenland valt in
de maanden juli en augustus gemiddeld de
meeste regen, terwijl aan de kust de herfstmaanden de regenachtigste zijn. In Belgisch
Lotharingen (het zuidelijke, meest continentale deel van het land) en in de Kempen
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(wegens de aard van de bodem) vertoont de
temperatuur de grootste amplitude gedurende het jaar [4].
De normale klimaatwaarden van station
Ukkel werden onlangs herzien. De referentieperiode is nu 1981-2010 i.p.v. 1901-2000,
de periode die nog werd gebruikt bij de 5e
Nationale Mededeling. In de regelmatig door
het KMI uitgegeven klimaatbalansen wordt
de mate van abnormaliteit van de parameters
(uitzonderlijk, abnormaal, zeer abnormaal,
enz.) nu dus vastgesteld in vergelijking met
normale waarden, rekening houdend met de
in de afgelopen decennia waargenomen stijging van de temperaturen.
In tabel 2.2 worden de gemiddelde waarden gegeven van verschillende parameters
over verschillende perioden in het verleden.
Deze tabel toont de evolutie van de klimatologische omstandigheden in Brussel-Ukkel
sinds de tweede helft van de 19e eeuw.
Internationaal wordt in het kader van de
opvolging van klimaatverandering – en in
het bijzonder voor het temperatuursverloop
– vaak gerefereerd naar de pre-industriële
periode (1750-1799). Omdat (zeker binnen
Europa) de jaargemiddelde temperaturen in
de pre-industriële periode 1750-1799 erg gelijkaardig zijn met die in de periode 18501899 en in die laatste periode metingen voor

veel meer locaties beschikbaar zijn, wordt
voor toetsing aan klimaatdoelstellingen (bv.
de 2°C-doelstelling) doorgaans gewerkt
met 1850-1899 als referentieperiode [22].

Daaruit blijkt al meteen dat er tussen 18501899 en nu reeds belangrijke verschuivingen
plaatsvonden.

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.

Tabel 2.2 Gemiddelde klimatologische gegevens over verschillende perioden voor het referentiestation van Ukkel,
in het centrum van het land
Gemiddelde
1850-1899
*

**

Aantal uren zonneschijn

1 500

Oude
normale
waarden
1901-2000

Nieuwe
normale
waarden
1981-2010

1 572

1 545

Gemiddelde
2000-2012

2012

1 574

1 529

8,8

9,7

10,5

11,0

10,6

12,6

13,7

14,2

14,7

14,4

5,8

6,2

6,9

7,2

6,8

Totale jaarlijkse neerslag (in mm)

758

804,8

852,4

877

976,5

Jaarlijks aantal dagen neerslag (totaal per dag ≥ 0,1 mm)

195

207

199

197

212

63

56

46

43

37

***

Gemiddelde jaartemperatuur

(°C)

Gemiddelde jaarlijkse maximumtemperatuur**** (°C)
****

Gemiddelde jaarlijkse minimumtemperatuur

****

Jaarlijks aantal dagen vorst

(min. < 0 °C)

****

Jaarlijks aantal winterdagen

(°C)

(max. < 0 °C)

Jaarlijks aantal zomerdagen**** (max. ≥ 25 °C)
****

Jaarlijks aantal hittedagen
*
**
***
****

(max. ≥ 30 °C)

15

9

7

6

14

13

22

28

29

24

2

3

4

4

4

de metingen van vóór 1997 werden door raming herleid tot de huidige meettechniek (drempel van 120 W/m2 om de duur te berekenen).
de waarde is een gemiddelde over de periode 1887-1899.
de waarden worden verkregen door op basis van de uurtemperaturen de gemiddelde dagtemperaturen (0-24h) te berekenen. De metingen zoals die vóór 1968
plaatsvonden in een ‘open’ hut, werden door raming herleid tot de metingen die sinds deze datum worden verricht in een ‘gesloten’ hut.
de waarden zijn gebaseerd op de extreme dagtemperaturen (maximum en minimum) om 8 uur ’s morgens. De metingen in een ‘open’ hut van vóór 1968
werden door raming teruggebracht tot de metingen die sinds deze datum worden verricht in een ‘gesloten’ hut.

Bron: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI), Milieurapport Vlaanderen (VMM)

Stormachtige periodes kunnen overal in het
land opduiken tussen november en maart; ze
zijn vaak het hevigst langs de kust.
Temperatuur
Ondanks zijn beperkte oppervlakte vertoont België temperatuurverschillen volgens
de geografische zones. De belangrijkste
factor die voor deze schommelingen verantwoordelijk is, is de afstand tot 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
temperaturen dan de lager gelegen gebieden. De verscheidenheid van het reliëf doet
ook plaatselijke verschillen ontstaan tussen
de plateaus en de valleien. Ook de verschillende grondsoorten 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 daarentegen 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 jaarlijkse temperatuur in de twintigste eeuw heeft
in Ukkel een stijgende curve gevolgd, nagenoeg parallel met de opwarming van de
planeet. In België vertonen de temperatuurmetingen een duidelijk stijgende trend. Statistische analyse van de jaargemiddelde temperatuur in het meetpunt te Ukkel geeft aan
dat die temperatuur significant stijgt sinds
eind 19e eeuw. Halverwege de 20e eeuw valt
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de stijging bijna stil, maar nadien is de temperatuur nog sneller beginnen te stijgen. De
laatste jaren houdt de temperatuur een constante stijging aan van +0,4°C per decennium. De trendlijn geeft aan dat het hier ondertussen gemiddeld 2,3 °C warmer is dan in de
pre-industriële periode (figuur 2.5) [21 ; 22].
Met een jaargemiddelde temperatuur
van 11,6°C was 2011 het absolute recordjaar
sinds de metingen startten in 1833. 2007 en
2006 vervolledigen de top 3 met respectievelijk 11,5 °C en 11,4 °C. De 17 warmste jaren
sinds 1833 situeren zich allemaal in de periode 1989-2011, terwijl de 20 koudste jaren
zich voordeden voor 1895. 2012 valt met een

jaargemiddelde temperatuur van 10,6 °C net
binnen de top 20 van warmste jaren [21; 22].
Wanneer we de jaarlijkse evolutie van
het aantal zomerdagen (TX ≥ 25°C) en het
aantal hittedagen (TX ≥ 30°C) over de vier
laatste decennia bestuderen, zien we een
algemene trend tot stijging van de frequentie van deze temperaturen. Per decennium
neemt het aantal zomerdagen gemiddeld met
3 dagen toe, en het aantal hittedagen gemiddeld met een halve dag (cf. tabel 2.3). De
trends voor de jaarlijkse frequenties van het
aantal dagen vorst (TN < 0°C) en het aantal
winterdagen (TX < 0°C) zijn daarentegen insignificant [22].

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 gelegen streken, in het oosten van België, valt
de meeste neerslag. In de Hoge Venen valt
gemiddeld 1 400 mm neerslag per jaar, terwijl 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
die laag zich vormt, maar ook van het traject
van de luchtmassa’s.

2.3.3 Hydrografie
In België hebben de overvloedige regenval het hele jaar door evenals de aanwezigheid van vaak ondoorlatende gronden het
ontstaan van een groot waterlopennet in de
hand gewerkt. Dankzij die waterlopen en
talrijke grondwaterlagen beschikt het nationaal grondgebied over een grote hoeveelheid
drinkwater en industrieel water, 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 België,
ligt bijna uitsluitend langs de kust. Kleine
delen van het Belgisch grondgebied ressor-

Figuur 2.5 Evolutie van de jaargemiddelde temperatuur (Ukkel, 1833-2011)
3,0

Afwijking t.o.v. de gemiddelde jaartemperatuur in de periode 1850-1899 (in °C)

Tabel 2.3 Recente evolutie, per decennium, van de jaarlijkse frequentie van ‘warme’ en
‘koude’ temperaturen in Ukkel (gesloten hut).
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winterdagen
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-0,5
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Bron: MIRA (VMM) op basis van gegevens KMI
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zomerdagen
(TX ≥ 25°C)

Jaargemiddelde van de gemeten waarden

TX = maximum dagtemperatuur - TN = minimum dagtemperatuur.

Bron: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
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teren onder andere hydrografische bekkens:
dat van de Rijn en dat van de Seine. In het
noordwesten van het land loopt de Noordzee
over meer dan 73,1 km langs de Belgische
kust.
Maritiem Vlaanderen bestaat uit een
kuststreek met stranden en duinen, waarachter zich de polders uitstrekken. Die strook
uiterst vruchtbare kleigrond is ongeveer 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.

2.3.4 Ecosystemen
Ondanks de kleine oppervlakte van het
land en de lage topografische gradiënt hebben de klimatologische en geologische omstandigheden verschillende ecosystemen
doen ontstaan: we kunnen een onderscheid
maken tussen de Atlantische types (duinen,
heidevelden, moerassen, venen, graslanden
en loofbossen), de meridionale types (kalkgraslanden, bosjes, bossen) en de noordelijke types (venen, naaldbossen). Typisch voor
de gematigde streken wordt de Belgische
flora gekenmerkt door loofbossen en naaldboombossen en een vegetatie van weiden en
heidevelden. Op dit ogenblik is nog slechts
22,8% van de grond bebost. De bossen blijven bestaan in 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 intensifiëren van de landbouw, de toename van
de bebouwde oppervlakte en de wegen, de
bestrijding van het hoogwater, de reglementering 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 voor menselijke consumptie.

2.3.5 Landgebruik en
verbindingswegen
Landbouwgrond neemt de helft in van
het Belgisch grondgebied, terwijl de bossen
meer dan 22% van het grondgebied bestrijken (tabel 2.4). Het Belgisch grondgebied
wordt bovendien doorkruist door een zeer
dicht net van verbindingswegen (tabel 2.5).
België beschikt over het 2e dichtste
spoorwegnet van de Europese Unie (na Nederland). Wat de dichtheid van zijn autowegennet 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

Tabel 2.4 Gebruik van het land (1990, 2000 en 2009)
1990

*

2000

2009

Oppervlakte
(km2)

Aandeel in
oppervlakte

Oppervlakte
(km2)

Aandeel in
oppervlakte

Oppervlakte
(km2)

Aandeel in
oppervlakte

Totale
landbouwgronden

17 833

58,4%

16 394

53,7%

15 351

50,3%

Bossen en andere
beboste gronden

6 980

22,9%

6 944

22,7%

6 971

22,8%

Bebouwde
gronden en
aanverwante
terreinen*

4 980

16,3%

5 640

18,5%

6 050

19,8%

Diverse**

536

1,8%

1 356

4,4%

1 961

6,4%

Water

200

0,7%

195

0,6%

195

0,6%

Behalve verspreide landbouwgebouwen

**

Venen, heiden, moerassen, woeste gronden, stranden, duinen

Bronnen: Ramingen van ADSEI op basis van de gegevens van de FOD Financiën (kadaster), ADSEI
(landbouwinventarisatie) en literatuur. [5]

Tabel 2.5 Het net van de transportwegen (2010)
Lengte (km)
1990
2010
Wegen

Evolutie
2010/1990

140 240

155 210

+10,7%

waarvan
autosnelwegen

1 666

1 763

+5,8%

Spoorwegen

3 479

3 582

Bevaarbare
waterlopen

1 515

1 532

Dichtheid (km voor 1.000 km²)
1990
2010
4 593,8

5 084,2

+3,0%

114,0

117,3

+1,1%

49,6

50,2

Bronnen: Federaal Planbureau in overeenkomst met de FOD Mobiliteit en Vervoer, StatBel
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het autosnelwegennet met 5,8% toegenomen
(de lengte van dit net is trouwens sinds 2005
stabiel gebleven), terwijl het spoorwegnet
3,0% langer is geworden.

2.4. Economisch profiel
2.4.1 Algemeen
Tot in het midden van de 19e eeuw werd
de Belgische economie gedomineerd door
landbouw. Vervolgens onderging België heel
snel de invloed van de industriële revolutie
die in Engeland van start was gegaan. 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 verwerkende industrie in de Belgische economie niet
meer zo groot: sedert een dertigtal jaar heeft
de industriesector zich duidelijk laten inhalen 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 industrie
en de dienstensector voor ongeveer hetzelfde
aantal banen. In 2011 stelde de dienstensector ruim vijfmaal meer mensen tewerk dan
de industrie [2].
België heeft een zeer open economie die
zich in het centrum van een intense economische 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 vertegen22

woordigde 84,8% van het BBP in 2012 en
de import bijna 83,6%, wat neerkomt op een
licht gunstige balans. Die handel is sterk gericht op de Europese markt. De helft van de
door België uitgevoerde 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 Europese Unie.
België profiteert ook van de aanwezigheid van de Europese Commissie in zijn
hoofdstad. Dit heeft immers tot gevolg dat
tal van internationale agentschappen en
dienstverlenende bedrijven in de hoofdstad
gevestigd zijn. Ook andere grote internationale organisaties zoals de NAVO zijn in
Brussel gevestigd.

2.4.2 Recente evolutie [6]
Ook de landen die tot dusver het minst
onder de eurocrisis te lijden hebben gehad
– de zogeheten core landen, waaronder België – hebben hun economische bedrijvigheid zeer sterk zien vertragen in 2012. Na
een forse vertraging met 0,4 tot 0,6% van de
economische bedrijvigheid in 2012, zou de
groei in 2013 zeer bescheiden blijven binnen
een marge van -0,9 en 0,3%. Het herstel zou
pas in de loop van 2013 voelbaar worden:
het zou een gradueel herstel zijn dat vooral wordt getrokken door de netto-uitvoer,
aangezien de binnenlandse vraag verder zou
worden afgeremd door de in de meeste landen aan de gang zijnde schuldafbouw.
De Belgische economie, die in 2012 een
lichtjes negatieve groei van 0,3% en een
zeer beperkte stijging van de werkgelegenheid doormaakte, is niet aan de crisis van de

eurozone ontsnapt, ook al heeft België tot
nu toe een minder zware tol betaald dan de
landen die het zwaarst getroffen werden. In
2012 zijn, na een lange periode van politieke
blokkering, een reeks hervormingen van de
pensioenen en de arbeidsmarkt doorgevoerd,
en er werden tevens maatregelen genomen
om het overheidstekort terug te dringen.

De schuldgraad bedroeg eind 2012
99,6% van het BBP, tegenover 97,8% het
jaar voordien. De schuldgraad van de privésector is daarentegen in september 2012
gedaald van 143,8 tot 139,9% van het BBP.
De geleidelijke vertraging van de activiteit, die van start ging in het tweede kwar-

Tabel 2.6 Groeipercentage van het reële BBP (in volume)
Verschil (%) t.o.v. het jaar voordien
1990

2000

2005

2009

2010

2011

2012

3,9

2,0

-4,3

2

1,5

0

3,7

1,8

-2,8

2,2

1,9

0,3

EU (27)
België

3,1

Bron: [1, 6]

Tabel 2.7 Oorsprong van het BBP - Verschil (%) t.o.v. voorgaande jaren
2006
Bruto binnenlands
product

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,7

2,9

1

–2,8

2,4

1,8

–0,3

10,4

-1,2

3,9

-0,1

4,2

7,9

2,4

Industrie

1,4

3,3

-0,1

-9,7

5,2

2,4

-2,5

Bouw

8,9

1,6

0,9

-1,9

0,5

4,8

1,1

Diensten

2,5

2,9

2,0

-1,4

1,7

1,9

-0,1

Landbouw, bosbouw en
visvangst

Bron: Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) en Nationale Bank van België (NBB)
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taal van 2011, heeft zich voortgezet in 2012.
Over het hele jaar 2012 genomen is het bruto
binnenlands product (BBP) in volume afgenomen met 0,3%, na eerst met 1,8% te zijn
toegenomen in 2011 (tabel 2.6). Ondanks
een aarzelend herstel lag het BBP in 2012
nog altijd hoger dan in 2008.
De toegevoegde waarde is in alle bedrijfstakken vertraagd (tabel 2.7). In de industrie was de daling met 2,5% zeer sterk,
na in 2011 juist met 2,4% te zijn gestegen.
Het groeiritme in de bouw is eveneens sterk
vertraagd (1,1% in 2012). In de dienstensector was de groei slechts lichtjes negatief
(-0,1%).
De daling van het BBP in de loop van
2012 (ter hoogte van 0,4%) is grotendeels
te wijten aan de inkrimping van de binnenlandse vraag, vooral onder invloed van de
inzakking van de uitgaven (in volume) van
de privésector en de huishoudens, omdat zowel hun consumptie als hun investeringen
zijn teruggelopen. De stagnering van het
beschikbaar inkomen van de particulieren en
de stijging van de spaarquote, gevoed door
de onzekerheid rond de werkgelegenheidsvooruitzichten, hebben tot een verzwakking
van de privéconsumptie geleid.
In 2012 zijn de consumptieve bestedingen van particulieren 0,3% in volume gedaald, na eerst licht te zijn gestegen in 2011.
Die positieve groei op jaarbasis in 2011,
hoe bescheiden ook, was te danken aan een
sterke groei in de loop van 2010, die de in
2011 ingezette daling van de privéconsumptie maskeerde. Een negatieve evolutie van
de consumptie van de huishoudens over een
dermate lange periode had men niet meer gezien sinds het begin van de jaren 80. Ook de
investeringen in woningen vertoonden een

dalende trend: zij zijn in de loop van 2012
met 2,8% afgenomen, na in 2011 ook al een
duik van 5,3% te hebben gekend [6, 7].
De overheidsuitgaven hebben de economische groei daarentegen lichtjes positief
kunnen beïnvloeden. De consumptieve bestedingen van de overheden zijn in 2012 met
0,4% gestegen.
Het bedrijfsleven heeft zijn investeringen sterk afgeremd, omdat enerzijds de export netto was afgenomen en anderzijds de
binnenlandse vraag te zwak was. De import
daalde echter nog sterker dan de export, zodat het saldo van de lopende rekeningen zich
uiteindelijk toch nog iets hersteld heeft. Over
het hele jaar 2012 is de groei van de export
van goederen en diensten gedaald van 5,5%
in 2011 tot 0,7% in 2012 [6, 7].
Gezien het hoge gehalte aan importproducten, weerspiegelt de vertraagde exportstijging zich in de evolutie van de goederen- en dienstenimport. De import is echter
iets minder gestegen (+ 0,6%) dan de export, zodat de netto export van goederen en
diensten een lichtjes positieve bijdrage kon
leveren aan de toename van het BBP. De bijdrage van de voorraadschommelingen aan
de BBP-schommeling kwam in 2012 uit op
-0,2%, t.o.v. +0,6 in 2011 [6].
De daling van de activiteit komt tot uiting
in de werkgelegenheid. Er werden in 2012
slechts 8 200 banen gecreëerd (+0,2%) t.o.v.
61 600 in 2011. Bij de arbeid in loondienst
is de vertraging het grootst (groei van 0,1%
in 2012 t.o.v. 1,4% in 2011). De zelfstandige
arbeid is iets minder gevoelig gebleken voor
de teruglopende economische activiteit en is
in 2012 zelfs nog met 0,8% gestegen.

In tegenstelling tot de crisis van 20082009, toen het arbeidsvolume vooral kon
worden aangepast door het gemiddelde
aantal arbeidsuren per persoon te verminderen, zou de daling in 2012 evenwichtiger
geabsorbeerd zijn door de werkgelenheid
van personen en het aantal arbeidsuren per
persoon [18]. De gemiddelde jaarinflatie
bedroeg 2,6% in 2012. Twaalf maanden na
een piek van 4% te hebben bereikt, kwam de
inflatie, gemeten aan de jaarlijkse schommeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (GICP), in juli van 2012 tijdelijk
terug op 2%, de zwakste prijsstijging sinds
maart 2010. Vervolgens zou ze tussen augustus en oktober stijgen tot 2,6%, alvorens
aan het eind van het jaar een vertraging in
te zetten en in december terug te zakken tot
2,1%. Uiteindelijk is de inflatie als jaargemiddelde dus gedaald van 3,5% in 2011 tot
2,6% in 2012. Die daling is het gevolg van
de meer gematigde prijsstijging van energieproducten, die de lichte versnelling van
de onderliggende trend van de inflatie en de
aanhoudende prijsstijging van niet-verwerkte voedingsproducten meer dan gecompenseerd heeft [7].

2.5. Energieprofiel

gesloten). Het Belgisch energiebeleid wordt
dus gestuurd 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, en sinds kort ook dat van hernieuwbare energiebronnen, sterk ontwikkeld. Ook
heeft de regering de uitstap uit de kernenergie geprogrammeerd5.
Het primaire energieverbruik is in de
periode 2000-2011 gemiddeld met 0,1%
per jaar gestegen, en tussen 2007 en 2011
zelfs met 0,9% (tabel 2.8). Deze stijging is
zeer ongelijk verdeeld over de verschillende hulpbronnen: het aandeel van steenkool
is sterk teruggelopen en vertegenwoordigde
in 2011 nog slechts 4,8% van de primaire
balans, meer bepaald door de verminderde
vraag in bepaalde gebruikerssectoren (cokesfabrieken en elektriciteitscentrales). Het
aardolieverbruik en het aandeel van kernenergie zijn betrekkelijk stabiel gebleven.
De hernieuwbare brandstoffen vertonen dan
weer een mooie stijging (9,2% van het totale
verbruik in 2011, met een jaarlijkse evolutie sinds 2000 van 43.4%), waarmee zij de
steenkool inmiddels hebben ingehaald. Het
globaal afhankelijkheidspercentage (de verhouding tussen de netto invoer en het bruto
binnenlands verbruik van primaire energie)
was in 2011 gelijk aan 80,98%.
De ruwe aardolie in België is afkomstig
van uiteenlopende bronnen, maar ten aanzien

2.5.1 Primaire consumptie
Op het vlak van energie beschikt België over beperkte hulpbronnen. Voor zijn
bevoorrading is het land dus sterk afhankelijk van het buitenland, met name sedert de
exploitatie van de koolmijnen ten einde is
gelopen (de laatste koolmijn werd in 1992

Wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie van
31 januari 2003 (bekendgemaakt in het B.S. van 28
februari 2003), gewijzigd bij beslissing van het beperkt ministerieel comité van 4 juli 2012 houdende het
pakket beslissingen m.b.t. de veiligheid van de energiebevoorrading.
5
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van twee grote productiezones, enerzijds
Rusland en de Midden-Aziatische landen en
anderzijds de OPEC, lijkt de afhankelijkheid
toe te nemen.
De energie-intensiteit (verhouding tussen het primaire energieverbruik en het BBP
uitgedrukt in volume) meet de hoeveelheid
energie die de economie verbruikt om een
eenheid van haar productie te produceren.
Sinds 1990 neemt zij vrij regelmatig af totdat ze in 2011 55% bedraagt van het niveau

in 1990 (ofwel 64,95 kg aardolie-equivalent
per 1000 EUR in 2011).
Over de geobserveerde periode (19902011) stelt men vast dat het verband tussen
economische groei en primair energieverbruik 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 [8].

Tabel 2.8 Evolutie van het primair energieverbruik
Bruto schijnbaar verbruik in 2011, in Ktoe (OVW), en gemiddeld jaarlijks
groeipercentage, berekend voor 2000-2011 en 2007-2011
2011

Evolutie 2007-2011
(jaarpercentage)

In België zijn de (residentiële en tertiaire) gebouwen de belangrijkste eindconsument van primaire energie (33,7%), gevolgd
door de industrie (30,9%) en het transport
(20,7%). Het niet-energiegebruik, dat de activiteitenindicator van de petrochemische industrie (aardolie, aardgas) vormt, vertegenwoordigt ook een wezenlijke verbruikspost
(tabel 2.9). Globaal gezien is het eindener-

-5,9%

-9,1%

250%

Aardolie,
olieproducten

22 953
37,6%

-0,6%

-0,1%

200%

Aardgas

16 698
27,4%

+2,2%

+2,9%

150%

5 596
9,2%

+43,4%

+23,0%

100%

12 570
20,6%

+0,0%

+0,0%

288
0,5%

-2,7%

-14,4%

61 030

+0,1%

+0,9%

Hernieuwbare
brandstoffen
Kernenergie
Andere (primaire
elektriciteit)
TOTAAL

Bron: FOD Economie – ADSEI

gieverbruik tussen 2000 en 2011 gedaald aan
een jaarlijks ritme van 0,06%.
Wat de marktaandelen van het totale
eindverbruik betreft, blijft aardolie de belangrijkste energiebron (45,32% in 2011),
gevolgd door aardgas (28,28%), elektriciteit (15,56%), hernieuwbare brandstoffen
(7,51%), warmte (1,67%) en vaste brandstoffen (1,66%) In de industriële sector is
aardolie met 11,28% duidelijk ingehaald
door aardgas, dat zijn marktaandeel in 2011
op 37,32% houdt. Elektriciteit is goed voor
23,41%, hernieuwbare energiebronnen voor
19,60%, vaste brandstoffen voor 4,59% en
warmte voor 3,80%.

Figuur 2.6 Primaire energie-intensiteit

2 925
4,8%

Vaste brandstoffen
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Evolutie 2000-2011
(jaarpercentage)

2.5.2 Eindverbruik
Het eindverbruik van energie dat het bruto schijnbaar verbruik van primaire energie
vertegenwoordigt, bedroeg in 2011, na aftrek
van de verwerkingsactiviteiten en de energieverliezen, 44 287,39 ktoe.

50%
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Bron: FOD Economie - ADSEI
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In de residentiële en gelijkwaardige sectoren wordt aardgas ook in 2011 nog altijd
het vaakst gebruikt als brandstof (45,99%),
gevolgd door aardolie (26,07%), elektriciteit (23,77%), hernieuwbare energiebronnen
(1,99%), warmte (1,48%) en vaste brandstoffen (0,71%).

2.5.3 Elektriciteits- en gasprijzen
Sinds de nieuwe methodologie die in
2008 in heel Europa werd ingevoerd, worden
de prijzen verzameld op basis van een verbruiksschijf met een minimaal en maximaal
jaarverbruik, en niet langer op basis van het
type verbruiker.

Over de periode 2000-2011 lopen de
vaste brandstoffen gemiddeld met 13,2%/
jaar terug, terwijl hernieuwbare brandstoffen
steeds belangrijker worden, getuige de gemiddelde jaarlijkse groei ervan van 23,1%.
De overige energievectoren vertonen een
vrij stabiele evolutietrend over de bestudeerde periode.

De prijzen voor elke verbruiksschijf vertegenwoordigen gewogen gemiddelden op
basis van de marktaandelen van de verschillende leveranciers op de Belgische elektriciteitsmarkt (cf. tabel 2.10).
De prijs voor een gemiddeld huishouden
behoort tot de verbruiksschijf Dc (2500 tot
<5000 kWh/jaar).

Tabel 2.9 Eindverbruik van energie (verbruik in 2000 en 2011, in Ktoe (OVW),
en gemiddeld jaarlijks groeipercentage berekend voor de periode 2000-2011)
Jaarlijks gemiddeld
percentage %
2000-2011

Eindverbruik
(Ktoe) 2000

Eindverbruik
(Ktoe) 2011

Industrieën

14 111
31,7%

13 686
30,9%

-0,28

Transport

9 598
21,5%

9 163
20,7%

-0,42

Residentieel en
equivalenten

14 373
32,3%

14 916
33,7%

+0,34

Niet-energiegebruik

6 480
14,5%

6 523
14,7%

+0,06

TOTAAL

44 562

44 287

-0,06

Bron: FOD Economie - ADSEI

De evolutie van de prijzen van aan huishoudelijke klanten verkochte elektriciteit
sinds de liberalisering, geeft aan dat tussen de verschillende regio’s uiteenlopende
distributiekosten worden gehanteerd. Zo
konden de verbruikers in Vlaanderen om
geografische redenen en stedelijke omstandigheden genieten 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 [9].
Tabel 2.11 biedt een algemeen overzicht
van de samenstelling van de energieprijs en
het gewicht van de verschillende bestanddelen voor een gemiddelde residentiële klant in
België. De cijfers tonen duidelijk het belang-

Tabel 2.10 Evolutie van de elektriciteitsprijs (in eurocent/kWh, incl. taksen) voor
binnenlandse verbruikers in België tussen 2000 en 2012, in het eerste semester

2000

Verbruiksschijven
[b]

2008

2012

Evolutie
van 2008
tot 2012

Da (jaarverbruik:
600 kWh)

20,30

Da (<1000 kWh)

27,85

29,21

5%

Db (jaarverbruik:
1200 kWh)

18,55

Db (1000 tot
<2500 kWh)

21,71

23,27

7%

Dc (jaarverbruik:
3.500 kWh, waarvan
’s nachts: 1.300 kWh)

14,33

Dc (2500 tot
<5000 kWh)

19,72

23,27

18%

Dd (jaarverbruik:
7.500 kWh, waarvan
’s nachts: 2.500 kWh)

13,20

Dd (5000 tot
<15000 kWh)

17,68

19,34

9%

De (jaarverbruik:
20.000 kWh,
waarvan ’s nachts:
15.000 kWh)

8,40

De (≥ tot
15000 kWh)

15,92

18,35

15%

Type verbruiker
[a]

Bron: Eurostat. [a]: oude methodologie; [b]: nieuwe methodologie
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rijke aandeel van het distributiebestanddeel
in de totale jaarrekening van de klant, in de
orde van 30% van de elektriciteitsrekening.
Aangezien er aanzienlijke verschillen kunnen bestaan tussen de regio’s, vooral ten
aanzien van de verplichtingen als overheidsdienst en de heffingen, wordt de samenstelling apart vermeld voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

2.5.4 Elektriciteitsproductie en
-verbruik
In 2011 bedroeg de totale primaire elektriciteitsproductie 90 168 GW. In de periode

2000-2011 is dit gemiddeld per jaar gestegen
met 0,7% (tabel 2.12). In 2011 werd deze
elektriciteitsproductie voor 53,5% verzekerd
door de kerncentrales en voor 34,5% door
de klassieke thermische centrales (vaste
brandstoffen 3,8%, gasvormige brandstoffen 30,4%, vloeibare stookolie 0,3%). De
resterende 12,0% werd geproduceerd door
de pompcentrales (1,4%), de hydraulische
energie (0,2%), de windmolens / zonne-energie / geothermie (3,9%) en de hernieuwbare
brandstoffen en de recuperatiebrandstoffen
die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten
(6,5%). Het aandeel van de vloeibare brandstoffen in de elektriciteitsproductie daalt al

vele jaren, van 52,7% in 1971 tot slechts
0,1% in 2011.
Het eindverbruik van elektriciteit is gedurende dezelfde periode jaarlijks met 0.3%
gestegen. Het verbruik, dat voorheen in nagenoeg gelijke delen verdeeld werd tussen

Tabel 2.12 Elektriciteitsproductie: structuur (2011) en evolutie (gemiddeld jaarlijks
groeipercentage berekend voor de periode 2000-2011)
2011
PRIMAIRE PRODUCTIE

83 894

0,7%

Kernenergie

48 234
53,5%

48 157

0,0%

Brussel

Hydraulische energie

196
0,2%

459

-7,4%

2009

2011

2009

2011

2009

2011

Prijs van de
leverancier

Pompcentrales

1 240

-0,1%

37%

34%

43%

42%

44%

43%

1 227
1,4%

Distributie (excl.
overheidsheffingen)

64,4%

35%

27%

26%

25%

27%

3 548
3,9%

15

32%

Geothermische energie, zon,
wind, enz.

Energietaks en btw

19%

18%

18%

18%

18%

18%

Hernieuwbare en
recuperatiebrandstoffen

5 860
6,5%

1 219

15,3%

Overheidsheffingen

2%

4%

3%

5%

7%

7%

Transport (excl.
overheidsheffingen)

5%

4%

5%

4%

5%

4%

31 103
34,5%

32 804

-0,5%

Bijdragen
hernieuwbare
energie en
cogeneratie

5%

IMPORT

13 189

11 645

1,1%

EXPORT

10 652

7 319

3,5%

Bron: CREG [10]
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Wallonië

Jaarlijkse evolutie
(%) 2000-2011

2000

90 168

Tabel 2.11: Samenstelling van de elektriciteitsprijs, alles inbegrepen, voor een
gemiddelde residentiële verbruiker
Vlaanderen

de residentiële en tertiaire sectoren en de
industriesector, vertoont inmiddels een overwicht van de eerste twee sectoren (51,5%
t.o.v. 46,5%), die geleidelijk steeds belangrijker zijn geworden (1,2% t.o.v. -0,6%). Het
vertraagde verbruik van de industriële sector
is voor een deel te wijten aan de crisis en aan

Vloeibare
Fossiele
brandstoffen

Gasvormige
Vaste

5%

4%

5%

1%

1%

Bron: FOD Economie, ADSEI
2. Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en de verwijdering van broeikasgassen

290
27 409
3 404

de daling van de activiteit. De resterende
elektriciteit (2,0%) wordt door de transportsector verbruikt.

2.5.5 Hernieuwbare energie
Het aandeel van de hernieuwbare energie in de primaire energieproductie is enorm
gestegen (minder dan 1% in de periode
1990-2000, gestegen tot 7,9% in 2011) [11].
Hoewel factoren als de beperkte oppervlakte van het grondgebied de ontwikkeling van
de hernieuwbare energie afremmen, hebben
de overheden de ontwikkeling van de hernieuwbare energie gestimuleerd als reactie
op vragen rond de verzekering van de energiebevoorrading, de vervuilende emissies
maar ook het benutten van de plaatselijke
hulpbronnen en het creëren van werkgelegenheid.

De Richtlijn 2009/28 van de Europese
Unie legt voor België een doelstelling vast
waarbij de elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen in 2020 13% van het bruto
elektriciteitsverbruik zou moeten vertegenwoordigen. Die doelstelling moet onder
andere verwezenlijkt worden middels een
groot aantal windenergieprojecten, in het
bijzonder offshore. Op langere termijn zou
de hernieuwbare energie een belangrijk deel
van de primaire energieproductie in België
moeten uitmaken. De vier (federale en gewestelijke) energieministers hebben in 2011
een consortium van drie wetenschappelijke
instellingen belast met een haalbaarheidsen impactstudie m.b.t. een evolutie van het
Belgisch energiesysteem in de richting van
een energiemix die tegen 2050 nog slechts

Figuur 2.7 Vergelijking tussen het verwachte en het daadwerkelijke aandeel van
de hernieuwbare energiebronnen in het verbruik (in %) in 2010
6,97
3,8

5,05
3,5

Totaal

4,51

Verwarming en koeling

Verwacht aandeel

4,8

3,8

Elektriciteit

Daadwerkelijk aandeel

4,46

Transport

Source: Belgium statistics [12]

Figuur 2.8 Bijdrage van de verschillende bronnen aan de primaire productie van
hernieuwbare energie (2011)
Tabel 2.13 Elektriciteitsverbruik per sector (in GWh)
2011
Industrie

Jaarlijkse
evolutie (%)
2000-2011

2000

37 261 (46,5%)

39 868

-0,6%

1 631 (2,0%)

1 443

1,1%

Huishoudelijk en gelijkwaardig

41 223 (51,5%)

36 231

1,2%

Eindverbruik**

80 115 (100%)

77 542

0,3%

Transport
*

*

Dit omvat de handel & diensten, het binnenlandse verbruik en de landbouw
**
Het hier bedoelde eindverbruik kijkt niet naar het verbruik van de energiesector (andere definitie van
IEA/Eurostat)

Bron: FOD Economie, ADSEI s

Windenergie:
21,5%

Gemeentelijk afval:
13,0%

Fotovoltaïsche
zonne-energie:
10,9%

Hydraulische energie:
13,2%
Vloeibare biobrandstoffen:
Biogas:
2,1%
4,9%

Industrieel afval:
5,4%

Primaire vaste biomassa:
29,0%

Bron: FOD Economie, ADSEI
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uit hernieuwbare energie bestaat6. In 2010
deed België het beter dan voorzien in het
traject, en wel voor alle subdoelstellingen
(hernieuwbare verwarming, hernieuwbare
elektriciteit en hernieuwbaar transport (cf.
figuur 2.7)
In 2010 vertegenwoordigde de hernieuwbare energie (hydraulische energie,
windenergie, biomassa en recuperatiebrandstoffen) 6,8% van de primaire productie en
elektriciteit.

De belangrijkste hernieuwbare energiebron die in België wordt geëxploiteerd, blijft
biomassa (figuur 2.8).

Towards 100% renewable energy in Belgium in
2050. Federaal Planbureau, ICEDD, VITO – 19 april
2013 - 2nd ed. http://www.icedd.be/I7/mediatheque/
energie/renouvelable/130419_Backcasting_FinalReport.pdf
6

Figuur 2.9 Voertuigenpark:
totaal in België ingeschreven voertuigen op 01/08/yy (1930-2012)

2.6. Transportsector

men. Daaruit volgt een voortdurende groei
van de transportsector, een grote verbruiker
van olieproducten (figuur 2.10). De sterkste
groei wordt waargenomen in het weg- en
het luchttransport. Onder de verschillende
transportmodi verbruikt het wegtransport de
meeste energie in België (8 859 000 toe in
2011), en de meeste energie per getransporteerde eenheid per km. Het park van de personenwagens is in de loop der jaren letterlijk
geëxplodeerd (figuur 2.9) en lijkt weinig afhankelijk van de economische conjunctuur
(Belgisch autodichtheidpercentage: 1 wagen
per 2 inwoners).

2.6.1 Algemene beschrijving
België, dicht bevolkt en gelegen in het
centrum van Europa, is een belangrijke transitzone. Voor de economische activiteit van
het land, die vooral op de export is gericht,
is een dicht wegen- en spoorwegnet noodzakelijk (een van de dichtste in de Europese
Unie), evenals bevaarbare waterlopen. De
uitbreiding van de intra-Europese ruimte
heeft het transitverkeer nog doen toene-

Figuur 2.10 Eindverbruik van energie van de transportsector
– naargelang van de transportmodus (1.000 toe)
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2000

2010

Personenwagens

Autobussen en autocars

Speciale voertuigen

Motorrijwielen

Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens, tankwagens en trekkers

Bron: Eurostat
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Bron: Eurostat
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De motoriseringgraad blijft hoog: 5,5
miljoen personenwagens voor 11 miljoen inwoners in 2012. Per jaar wordt gemiddeld 15
500 km afgelegd per personenauto. Diezelfde tendens wordt ook in andere landen van
Europa waargenomen.
De recente tendensen lijken ook aan te
tonen dat de doorbraak van nieuwe technologieën m.b.t. het energierendement van de
voertuigen momenteel niet snel genoeg gaat
om het grotere energieverbruik i.v.m.het toegenomen wegverkeer te compenseren.

2.6.2 Personenvervoer
Als we de mobiliteit van de personen
uitdrukken in reizigerskilometers, blijft de
wagen het belangrijkste transportmiddel in
België (wagens en motoren maken 79,1%

uit van alle gemotoriseerde verplaatsingen in
2011). Het openbaar vervoer vertegenwoordigt slechts 5,8% van het personenvervoer
(tabel 2.14).
De verplaatsingen met de wagen zijn de
afgelopen jaren blijven toenemen, zij het
in mindere mate dan het openbaar vervoer
(bus, tram, metro, spoorweg). Het feit dat
het personenvervoer via de weg is blijven
toenemen, kan aan de hand van de volgende
factoren worden verklaard:
–– de ‘ontstedelijking’ en de versnippering
van de woonvorm (of toenemende verstedelijking van de rand);
–– de ontwikkeling van de dienstensector,
gecombineerd met een zwakke polarisatie van de inplanting van de handelszaken en de ondernemingen;

–– de toename van de vrije tijd van de huisgezinnen;
–– een hervorming van de fiscaliteit van
bedrijfswagens die meer rekening houdt
met de uitstoot van CO2 maar die nog
steeds zeer gunstig is voor de aankoop
van bedrijfswagens en die het privégebruik van de wagen stimuleert7;
–– de ontwikkeling van Brussel als nationale hoofdstad en zetel van de Europese instellingen, waardoor werk wordt gecreëerd maar ook het aantal verplaatsingen
door pendelaars toeneemt;
–– de verplaatsingsketens die alsmaar complexer worden en het frequenter gebruik
van de wagen aanmoedigen (cf. MOBEL-enquête in 1999 en BELDAM-enquête in 2010);

Tabel 2.14 Evolutie van de mobiliteit over de weg in 2011 (uitgedrukt in reizigerskilometers)
Miljard reizigers-km/jaar

Wagens
en motoren

Openbaar vervoer
(metro, tram, bus)

Autocars

Spoorweg

TOTAAL 147,3
waarvan Vlaanderen:
Wallonië:
Brussels Hoofdst. Gewest:

116,51
65,95
47,20
4,32

8,61
4,48
2,31
1,82

11,33
4,98
5,56
0,80

10,85

RELATIEF AANDEEL IN %
in 2000:

79,1%
82,8%

5,8%
6,0%

7,7%
8,1%

7,4%
6,0%

EVOLUTIE 2000-2011

+9,4%

+113,0%

+9,1%

+39,9%

47

stijging sinds 1960:

147,9%

in 1960:

–– het mobiliteitsgedrag en de keuze van
de gezinnen voor comfortabele wagens
waarvan de bezettingsgraad alsmaar lager wordt (cf. hoge motoriseringgraad).
De combinatie van deze verschillende
factoren, die allemaal in dezelfde richting
gaan, dreigt tot gevolg te hebben dat het personenvervoer via de weg zal blijven toenemen en dat de eruit voortvloeiende uitstoot
zal 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 uitstoot van
broeikasgassen met 18%).
Bovendien heeft de groeiende verzadiging van het wegennet tot gevolg dat de
stijging van het brandstofverbruik (en de
emissies) groter is dan de toename van het
aantal afgelegde kilometers. Paradoxaal genoeg moedigt de verslechtering van de verkeersomstandigheden door de verlaging van
de gemiddelde 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.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat
het groeiend gebruik van diesel in het Belgische wagenpark (in 2012 62,5% van de
wagens) ook een impact heeft op de evolutie
van de emissies (lagere CO2-emissies, maar
hogere emissies van NOx en fijn stof). Ook
de airco-installaties raken alsmaar meer ingeburgerd.

Sinds 2011 wordt voor het voordeel van alle aard
niet langer rekening gehouden met de woon-werkafstand; het is dus onafhankelijk van het aantal kilometers dat wordt afgelegd voor privégebruik.
7

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer, ADSEI en NMBS
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De uitgaven die de gezinnen aan transport besteden, zijn sneller toegenomen dan
het totale verbruik: van 11,7% in 1995 naar
12,9% in 2011.
Zuinige wagens ≤ 115 g CO2) veroverden
in 2012 een marktaandeel van 31,9% [13].
In de zoektocht naar andere transportmiddelen zit de verkoop van gemotoriseerde tweewielers in de lift en in het noorden
van het land wordt de fiets meer gebruikt. In
Brussel vertoont het ook een duidelijke verbetering, maar Wallonië stagneert.

Openbaar vervoer
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.
De daling van het marktaandeel die het
openbaar vervoer eerder ondervond, is gestopt en de diverse openbare vervoersmaatschappijen doen belangrijke investeringen
om hun capaciteit te verhogen.

Figuur 2.11 Evolutie van het aandeel van de uitgaven voor transport in het totale
gezinsbudget in België bij actuele prijzen (in %)
14

2.6.3 Goederentransport
Dankzij de geografische ligging van het
land – in het centrum van de belangrijkste
Europese markten – en een goed logistieken transportbeheer in België, stijgen alle
vormen van het vrachttransport in België
aanzienlijk. De globale transportvolumes
zijn sinds de economische crisis van 2008
gedaald. Gelet op de groeiende wereldeconomie (in China, Brazilië en India bv.) zal de
groei zich normaal hervatten.
De vraag naar transport over land blijft
hoofdzakelijk gericht op het wegtransport
(met een marktaandeel van ongeveer 72,6%)
omwille van zijn voordelen op het vlak van
flexibiliteit, betrouwbaarheid en prijs, vóór
de binnenvaart (ongeveer 15,3%) en het
spoor (ongeveer 12,5%). Toch kent ook het
goederentransport via het spoor en de binnenvaart een belangrijke groei.

2.7. Industriële sector
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 gewijzigd. Het belang ervan
in de economische activiteit is verminderd
en de structuren en ruimtelijke spreiding zijn
veranderd.
In figuur 2.13 zien we de evolutie van de
toegevoegde waarde van de belangrijkste industriële bedrijfstakken sinds 2000.

De vervoerde tonnage is gestegen voor
alle transportwijzen (cf. tabel 2.15).
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Tabel 2.15 Evolutie van het goederentransport
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Miljoen ton km
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Aankoop van privévoertuigen

Bron: Federaal Planbureau
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Gebruikskosten

Transportdiensten

2011

Relatief aandeel (%)
2007

2011

Binnenscheepvaart

9 006

9 251

13,5%

15,3%

Spoorweg

9 258

7 593

13,9%

12,5%

48 495

43 658

72,6%

72,6%

Wegtransport

Bron: FOD Economie - ADSEI, Eurostat
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snipperde locaties. In de jaren zeventig heeft
de crisis in de sector tot aanzienlijke herstructureringen geleid. Al die veranderingen
hadden een omvorming van de organisatie
en de productiemiddelen tot gevolg. Technologische verbeteringen hebben eveneens tot
de evolutie van de productiemiddelen geleid.

In 2012 liep de toegevoegde waarde in
de industrie sterk terug (daling van 2,5% na
eerst in 2011 met 2,4% te zijn gestegen). Het
groeiritme in de bouwsector is sterk gedaald8
[6].

2.7.1 Metaalindustrie
Deze sector in verval omvat de ijzer- en
staalindustrie en de verwerking van staal en
non-ferrometalen. Hij bestaat hoofdzakelijk
uit grote ondernemingen die in de vroegere
industriële bekkens van Wallonië zijn gevestigd, maar ook in Vlaanderen, op meer ver-

Na een uiterst gunstige conjunctuur in
2007, gedreven door de vraag van de gebruikerssectoren, waardoor zelfs een hoogoven
opnieuw kon worden geopend, sloeg deze
tendens volledig om als gevolg van de uiteenspatting van de financiële luchtbel en de

eruit voortvloeiende crisis. In 2008 en 2009
werd de technologische industrie keihard
getroffen door de crisis. In 2010 en 2011
kenden de meeste activiteiten van de technologische bedrijven een heropleving, die
vooral te danken was aan de export. Deze
economische heropleving wordt nu evenwel

tenietgedaan door de laatste conjuncturele
gegevens. De buitenlandse vraag en de export van goederen en diensten nemen af nu
ook onze belangrijkste buren een vertraagde
activiteit vertonen [14].
8

Zie voor de bouwsector deel 2.9 “Vastgoedpark”

Figuur 2.13 Evolutie (2000-2011) van de toegevoegde waarde van de belangrijkste
bedrijfstakken in de industrie- en de bouwsector
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Figuur 2.12 Goederentransport in miljoen ton km (1960-2011)
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2.7.2 Landbouw- en
voedingsmiddelenindustrie
In België neemt de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie een belangrijke
plaats in de verwerkende industrie in. De
landbouw- en voedingsmiddelenindustrie is,
inzake toegevoegde waarde, de derde industriële sector in België. Ook is deze industrie
de tweede werkgever en wordt ze gekenmerkt door een zeer groot aantal KMO’s. De
export tekent voor de helft van de omzet. De
belangrijkste subsectoren zijn vlees, melk,
chocolade, suiker en dranken. Deze industrie
heeft verder banden met een hele reeks andere economische sectoren zoals de landbouw,
de detailhandel, de farmaceutische industrie,
de chemische industrie, de verpakkingsindustrie en de logistiek.
De Belgische voedingsmiddelenindustrie maakt sinds 2005 een omzetgroei door
van ruim 44%. De oorzaak voor die goede
resultaten in tijden van crisis ligt in de export. De exportratio ging van 46% in 2004
naar 52% in 2012. Tussen 2002 en 2012 is
de werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie met 2% gestegen [15].

2.7.3 Textielindustrie
Gedurende verschillende eeuwen was
de textielsector een belangrijke en gerenommeerde activiteit, zowel in het noorden als
het zuiden van het land. De afgelopen decennia heeft deze industrie zich vooral gegroepeerd in het Vlaams Gewest, dat voor 90%
van de nationale productie tekent. De sector
heeft geleden onder de lagere loonlasten die
buiten Europa gelden.
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In 2012 vertegenwoordigde de Belgische
textielindustrie een omzet van 5,8 miljard
EUR en telde ze 21 833 werknemers.
De omzet van de textielindustrie is in
2012 met ongeveer 6% gedaald, na in 2011
nog een stijging van 2,1% te hebben doorgemaakt. De achteruitgang van de economische activiteit was al voelbaar tijdens het
eerste kwartaal van 2011 en is in de loop van
2012 in een versnelling terechtgekomen.
Ondanks de toename van de activiteit in de
periode 2010-2011 lag de omzet van de textielindustrie in 2012 nog altijd bijna 15% onder het niveau van 2007, het laatste jaar vóór
de grote recessie.
De uiterst lage activiteit in 2012 is niet
zonder gevolgen gebleven voor de werkgelegenheid. Tussen half 2011 en half 2012 verdwenen zo’n 1 500 arbeidsplaatsen (-6,4%)
in de Belgische textielindustrie. Die heeft
momenteel nog ongeveer 22 000 personen in
dienst. [16]

2.7.4 Chemische industrie
De chemie vertegenwoordigt meer dan
één vijfde van de omzet van de Belgische
industriesector, en meer dan 20% van de
totale export van het land. Sinds 2002 stijgt
de omzet tegen een gelijkaardig ritme als het
gemiddelde jaarlijkse groeicijfer.
Op dit vlak is België de tiende handelsmogendheid wereldwijd, goed voor ongeveer 4% van de handelsbetrekkingen over de
hele wereld. De productie van de Belgische
chemiesector betreft een brede waaier producten.
De sector is één van de meest gespecialiseerde sectoren in de wereld en is de tweede
grootste verwerkende industrie in België. De

omzet steeg in 2012 uit boven de 54 miljard
EUR. De subsectoren die het best presteren
zijn de farmaceutische sector, de basischemie en zepen/wasmiddelen/cosmetica. De
directe werkgelegenheid in de sector is de afgelopen 30 jaar relatief stabiel gebleven (met
een daling van het aantal directe banen in
2012 met 0,7%), niettegenstaande de trend
tot een teruglopend aantal posten in de verwerkende industrie sinds de jaren ‘80. Het
aandeel van de sector in de totale industriële
werkgelegenheid blijft groeien en vertegenwoordigde 17,7% in 2012.
De sector chemie en biowetenschappen
is sterk gericht op de export. De afgelopen
10 jaar is de export sterk gestegen. De export
van chemische producten, kunststoffen en
wetenschappen maakte in 2012 31,8% van

de totale goederenexport uit. De investeringen waren in 2012 goed voor 2,75 miljard
EUR. Hierin zitten zowel de uitbreidingen
van de productiecapaciteit als nieuwe investeringen. Bijna de helft van deze investeringen werden gerealiseerd in de basischemie,
waarvan twee derde in de regio van Antwerpen [17].

2.7.5 Werktuigbouw
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 spoorwegbouw is in België goed ingeburgerd,
net als de zeer technologische sector van de
vliegtuigbouw.

Tabel 2.16 Aantal vestigingen en banen in de auto-industrie
Aantal
zelfstandigen
in 2006

Aantal vestigingen
in 2007

Aantal werknemers
in 2007

2 877

19 979

4 546

594

7 992

468

Vlaams Gewest

4 702

66 626

7 587

België

8 173

94 597

12 601

Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Bron: RSZ – gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2010 en INR – regionale rekeningen 2010. Berekening:
Forem [18]
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Heel de auto-industrie (monteurs, constructeurs en importeurs) oefent een belangrijke invloed uit op de economie en de werkgelegenheid. De hele sector, samen met de
aanverwante diensten (handel in voertuigen
en brandstoffen, onderhoud en herstellingen,
enz.) zorgt voor meer dan 107 000 banen (tabel 2.16).

2.8. Afvalsector
Voor alle sectoren samen bedraagt de
productie van afval in België 62 537 duizend
ton (2010), een stijging van 3,5% ten opzichte van 2006. De grootste bijdragers waren
de industrie (55%) en de bouwsector (29%)
(cf. figuur 2.14). Alleen de industrie- en de
bouwsector zien hun volumes stijgen tussen
2004 en 2010.

Van 1996 tot 2007 is de hoeveelheid gemeentelijk afval gestegen met 10% (figuur
2.15), maar tussen 2007 en 2011 is ze weer
met 6% gedaald. Door de aanzienlijke verbeteringen in de verwerking ervan kon het
storten van afval immers drastisch beperkt
worden (figuur 2.16).
Toch blijft de problematiek in verband
met de vermindering van afvalproductie een
prioriteit voor de overheden.

Op het vlak van recyclage van industriële en huishoudelijke verpakkingen werd een
opmerkelijke vooruitgang waargenomen.
De twee erkende organismen voor verpakkingsafval (FostPlus voor huishoudelijke
verpakkingen en Val-I-Pac voor industriële
verpakkingen) hebben de terugnameplicht
voor verpakkingen overgenomen.
Die hoge percentages van recyclage en
nuttige toepassing werden bovendien verkregen tegen een relatief beperkte kostprijs
(in 2011 bedroeg die 5,7 EUR per inwoner
en per jaar). [19]

Figuur 2.14 Afvalproductie per economische activiteit (2004-2010)
Figuur 2.15 Evolutie van de hoeveelheid gemeentelijk afval per inwoner
(1996-2011)

40000

30000

34332

31489

30323

500
24031

25000
20000
15000
10000
5000

13174

11038

10647

5703

4746

5325
1196

0
2004

18165

15442

Landbouw

2006
Industrie

4679
231

4459
288

366
2005

5130

4402

2007
Bouw

2008
Diensten

2009

2010
Huishoudens

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van enquêtes, administratieve bronnen
(OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) en modellen. Verdere gegevens en info: Eurostat

Voortgebracht gemeentelijk afval (kg/inwoner)

Afvalproductie (in duizenden tonnen)

35000

490
480
470
460
450
440

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bron: Eurostat

33

Figuur 2.16 Verdeling tussen de behandelingsmethodes voor gemeentelijk afval
van 1995 tot 2011

Tabel 2.17 Recyclageresultaten (2010) van de erkende organismen
voor verpakkingsafval
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kg/inwoner
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0
1995

114,7%

n.v.t.

Recyclage papier-karton

114,6%

96,1%

Recyclage drankkartons

78,7%

n.v.t.

Recyclage metalen

102,1%

85,1%

Recyclage plastics

37,9%

55,7%

n.v.t.

64,6%

83,2%

81,6%

Recyclage totaal
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Bron: ADSEI op basis van administratieve gegevens
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Recyclage glas

Recyclage hout

100

Recyclage

2011

Val-I-Pac

Recyclage niet-aangesloten papier/karton (in T)

25 558 T

Recyclage niet-aangesloten glas (in T)

31 991 T

Recyclage niet-aangesloten metalen (in T)
Verbranding PMD-residu
Nuttige toepassing

Bron: activiteitenverslag 2011 IVC, activiteitenverslag 2011 FostPlus
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1 706 T
26 792 T
94,5%

90,0%

2.9. Vastgoedpark
De laatste volledige gegevens betreffende het Belgische vastgoedpark dateren van
het socio-economisch onderzoek van 2001,
waarvan de resultaten werden voorgesteld
in de 4e Nationale Mededeling. Sinds 1999
beschikken we echter over maandelijkse
enquêtes gehouden bij 300 huisgezinnen
(vanaf 2012 400) waarvan de antwoorden
naar de hele bevolking worden geëxtrapoleerd (huishoudbudgetenquête). Sinds 2010
verschijnen de resultaten van de enquête
tweemaal per jaar. België neemt sinds 2003

ook deel aan het project EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living
Conditions), een enquête over inkomsten en
leefomstandigheden dat met grotere steekproeven werkt (minstens 4750 huishoudens
volgens Verordening (EG) nr. 1177/2003).
Deze berekeningswijze geeft voor 2001 enkele verschillen in de cijfers tussen de twee
informatiebronnen.
In 2011 wonen iets minder dan drie huisgezinnen op vier nog steeds in een eengezinswoning (71,6%) en één op vier in een
appartement (27,5%). Het aandeel van de
huisgezinnen die in een appartement wonen,
is de laatste jaren lichtjes toegenomen (cf.
figuur 2.17).

2001

2011

Andere
1,2%

Andere
0,9%

Appartement
27,5%

Eengezinswoning
75,9%

Bron: FOD Economie - ADSEI – Sociaal-economische enquête 2001 & EU-SILC 2011

Het aantal woningen uitgerust met centrale verwarming blijft stijgen en bedraagt
81,7% in 2010 tegenover 75,2% in 2000.
De meest gebruikte brandstof is aardgas
(57,0%). Deze stijging ontwikkelde zich
vooral ten nadele van stookolie (30,8%) (cf.
figuur 2.18). Steenkool gaat eveneens verder
achteruit en vertegenwoordigt in 2010 nog
slechts 0,7%.

In een woning draagt naast de verwarming nog een andere post aanzienlijk bij tot
het energieverbruik: de huishoudapparaten.
De tabel 2.18 geeft een overzicht van deze
toestellen. Deze gegevens weerspiegelen zowel de toename aan huishoudelijk comfort
als de evolutie van de technologische vooruitgang.
Uit de huishoudbudgetenquête 2010
blijkt voorts dat 4,7% van de huishoudens
beschikt over fotovoltaïsche panelen en
1,8% over thermische zonnepanelen voor de
verwarming van water. Ten slotte gebruikt
24,4% regenwater voor het sanitair, de was
of de schoonmaak.

Figuur 2.18 Meest gebruikte energie of brandstof voor verwarming

Figuur 2.17 Verdeling van de woningtypes in 2001 en 2011

Appartement
22,8%

In 2010 bleef het vastgoedpark oud,
waarbij minder dan één persoon op vijf
(18,6%) van een woning van minder dan 30
jaar geniet. Wel was 71,9% van de huisgezinnen eigenaar van hun woning.
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Bron: FOD Economie - ADSEI - Huishoudbudgetenquête 2001 & 2010
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Tabel 2.18 Aandeel huisgezinnen in het bezit van huishoudelijke apparatuur (%)
Grote huishoudapparaten
Elektrisch kookfornuis
Kookfornuis op aardgas
Kookfornuis op gasfles
Andere kookfornuizen
Microgolfoven
Vaatwasser
Koelkast
Combinatie koelkast-diepvriezer (2-deurs)
Diepvriezer (koffer of met laden)
Wasmachine
Droogkast (op elektriciteit)
Was-droog-combinatie
Kleine elektrische huishoudapparaten
Naaimachine
Strijkijzer
Stofzuiger
Vrijetijds- en communicatieapparaten
Gsm
Fax
PC
Televisie
Videorecorder (voor videocassette)
DVD-lezer
Hifiketen
CD-lezer (met inbegrip van draagbare) niet
geïntegreerd in hifiketen
Videocamera
Digitaal fototoestel

2001

2010

62,5
28,3
11,5
3,9
74,2
42,3
67,7
39,2
63,2
88,9
53,1
1,4

68,9
27,4
6,6
3,4
87,2
54,6
67,9
44,5
62,0
88,6
60,0
1,3

46,3
95,7
95,7

41,8
93,1
93,9

63,2
14,3
48,8
95,2
74,8
77,9

94,2
10,6
80,9
95,9
54,8
76,0
66,3

37,1

34,8

18,3
-

18,7
70,6

Bron: FOD Economie – ADSEI - Huishoudbudgetenquête 2001 & 2010
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2.10. Land- en bosbouw [5]
Door de positieve invloed van zijn
vruchtbare gronden en zijn gematigd klimaat
is de Belgische landbouw gespecialiseerd in
de groenteteelt en de tuinbouw, graangewassen, aardappelen, suikerbieten, de veeteelt
en de melkproductie. Door de beperkte lengte 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 2.4), hoofdzakelijk ten
voordele van de bebouwde grond.
In 2011 werden er in totaal 39 528 landen tuinbouwbedrijven geteld (tabel 2.19).
Wallonië beschikt over een grotere landbouwoppervlakte dan Vlaanderen (55% tegenover 45%), maar brengt slechts de helft
van de toegevoegde waarde ervan voort
(twee derde van de intensieve landbouwbedrijven bevinden 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). Toch wordt er sinds 10 jaar (20012011) een toename van het aantal werknemers in de landbouw gemeten (+23,5% ofwel 4000 nieuwe banen). Dit laat zich met
name verklaren door de regularisering van
de seizoensarbeiders. Dankzij een koninklijk besluit uit 2004 is het eenvoudiger ge-
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worden om seizoensarbeiders aan te stellen.
Dit komt vooral door de afschaffing van het
maximumaantal dagen dat de land- en tuinbouwsectoren mogen gebruikmaken van seizoensarbeiders en de verlaging van de lasten
voor werknemers die via uitzendkantoren
worden aangesteld. Dankzij die wetgeving,
gecombineerd met een versterking van de
controles en de sancties, kon het zwartwerk
in de sector worden teruggedrongen. Toch
zijn er in deze bedrijfstak nog altijd veel
meer zelfstandigen dan werknemers: 45 000
t.o.v. 19 600 in 2010. En dat terwijl het aandeel van de zelfstandigen in de sector tussen
2000 en 2010 is gedaald met 8,7%. [2]
De belangrijkste eigenschap van de Belgische landbouwsector is echter de structurele afname van het aantal landbouwbedrijven,
dat tot een concentratie van de landbouwgrond leidt. In 30 jaar tijd, van 1980 tot 2010,
is het land 63% van zijn bedrijven verloren,
en in die periode verliep het ritme van die
verdwijning gelijk in Vlaanderen en in Wallonië (gemiddeld -3,4% per jaar). In diezelfde periode is de gemiddelde oppervlakte per
bedrijf daarentegen meer dan verdubbeld.
Sinds 1987 stijgt het aantal tractoren en
andere landbouwapparatuur spectaculair:
+ 22,9%.
Ondanks de vastgestelde achteruitgang
blijven de landbouw en de visvangst toch
belangrijke economische sectoren.
Sinds 1987 is de oppervlakte die aan de
biologische landbouw wordt gewijd, bijna
60 maal groter geworden (factor 59,7); in

Tabel 2.19 Land- en tuinbouwinventarisatie (2011)
2000
Aantal land- en tuinbouwbedrijven
Gebruikte landbouwoppervlakte (in km2)
Landbouwarbeiders

2011

61 705

39 528

13 940,83

13 373,03

107 399

74 399

3 042

2 560

Dieren (x1000)
Runderen
- waarvan melkkoeien

594

488

7 369

6 521

Hennen en kippen

15 232

12 292

Kuikens

24 498

23 084

3 134,85

3 276,79

Suikerbieten

908,58

621,99

Korrelmaïs

357,83

720,25

Aardappelen (uitgezonderd planten)
Energieteelten
waaronder biobrandstoffen

658,44

823,41
30,21
6,59

Varkens

Teelten (in km2)
Granen voor de korrel

Om de landbouwenquête administratief te
vereenvoudigen, is de editie van 2011 niet langer
gebaseerd op de landbouwers die hebben deelgenomen aan de landbouwtelling van 2010, maar
op de landbouwers die een “verzamelaanvraag”
hebben ingediend bij het Vlaams Gewest of een
“déclaration de superficie” bij het Waals Gewest.
Dat heeft gevolgen voor het aantal landbouwbedrijven in ons register. In bepaalde gevallen
wordt een ‘productie-eenheid’, die voorheen als
een bedrijf werd beschouwd, nu opgenomen in
een aangifte op een hoger beheersniveau. De
oppervlakten en de veestapel die bij die oude
eenheid hoorden, verdwijnen niet uit de resultaten
maar worden opgeteld bij andere aangiften. Het
voornaamste gevolg daarvan is een vermindering
van het aantal landbouweenheden (of bedrijven)
in het register.

dezelfde tijdspanne is het aantal ‘biologische’ landbouwbedrijven nagenoeg verdertienvoudigd (factor 12,7) (figuur 2.19). Uit
de verdeling per type bedrijf blijkt dat de
omvorming in Wallonië vooral betrekking
heeft op de veehouders en in Vlaanderen op
de tuinbouw. Dit alles komt natuurlijk door
de verschillende specialisaties van beide regio’s.
Ten slotte moet nog worden gewezen op
de zeer belangrijke evolutie van het aantal
biologisch gecertificeerde runderen, dat in
5 jaar verdubbeld is.
Die vermindering van administratieve
aard komt dit jaar bij de evolutie van de opheffingen en oprichtingen van bedrijven. In
2011 is er dus een chronologische breuk in
het register van landbouwbedrijven.
In 2010 bedraagt de gemiddelde oppervlakte van een biolandbouwbedrijf
38,22 km2 in het Vlaams Gewest (tegenover 4,17 km2 in 1987) en 448,78 km2 in het
Waals Gewest (tegenover 5,83 km2 in 1987).
De bosverspreiding in België is weergegeven in tabel 2.20. De totale bosoppervlakte in Vlaanderen bedroeg in 2010 1 479 km2
in 2010, terwijl de Waalse bossen 5 563 km2
bestreken.

Bron: FOD Economie ADSEI – Kerncijfers landbouw 2012 - Landbouwenquête van mei 2011 – definitieve
resultaten (tabel A)
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Figuur 2.19 Aantal biolandbouwbedrijven en overeenstemmende oppervlakte (km2)
voor de periode 1987-2012 in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest
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Tabel 2.20 Bossen in België (2010)
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Bron: FOD Economie ADSEI
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2002
Waals Gewest

2007

2012

Beboste oppervlakte (km2)
Andere
bosgronden

Bos

Percentage
bos (%)

% van de
totale bos
oppervlakte

Wallonië

16 844

5 297

266

33,0

78,8

Vlaanderen

13 522

1 464

15

10,9

21,0

162

17

0

10,5

0,2

30 528

6 778

281

23,1

100,0

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
België

Bronnen: FAO [20]
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3.1. Overzichtstabellen

3. Informatie
over de
broeikasgas
inventarissen

De gegevens die in dit hoofdstuk worden
voorgesteld9, zijn afkomstig uit de inventaris die werd ingediend in 201310 overeenkomstig de UNFCCC-aanbevelingen (geannoteerd formaat van de Vijfde Nationale
Mededeling van de partijen in Bijlage I van
het VN-Klimaatverdrag, inclusief rapporteringselementen onder het Protocol van Kyoto). Deze inventaris geeft de cijfers betreffende de uitstoot van broeikasgassen voor de
jaren 1990 tot 2011. De overzichtstabellen
10s1 tot 10s4 (Common Reporting Format)
van de nationale broeikasgasinventaris worden gegeven in bijlage 2 van dit rapport.

Uitgedrukt in CO2-equivalent, dit betekent dat er
rekening wordt gehouden met het globale opwarmingsvermogen van alle gassen, een index waarmee
men de relatieve bijdrage aan de opwarming van de
aarde van de emissies in de atmosfeer van één kg van
een welbepaald broeikasgas uitdrukt, door vergelijking met de emissies van één kg CO2 en rekening
houdend met hun levensduur en hun respectief stralingsvermogen (CO2 = 1, CH4 = 21 en N2O = 310).
Over een periode van 100 jaar veroorzaakt één kg
CH4 dus hetzelfde broeikasgaseffect als 21 kg CO2.

Tabel 3.1 Overzicht van de broeikasgas-

1990

1991

Netto CO2-emissies met
netto CO2 van LULUCF

118 167 120 898

Netto CO2-emissies
zonder netto CO2 van
LULUCF

119 094 121 552

CH4-emissies met CH4
van LULUCF

9 708

9 524

CH4-emissies zonder CH4
van LULUCF

9 708

9 523

N2O-emissies met N2O
van LULUCF

10 890

10 768

N2O-emissies zonder N2O
van LULUCF

10 877

10 750

HFK’s

NB,NO

NB,NO

PFK’s

1 753

1 678

SF6

1 662

1 576

9

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:
Olivier Biernaux
Nationale Inventariscompilator
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu

De gegevens stemmen overeen met de gerapporteerde inventaris in april 2013 aan het UNFCCC-secretariaat. In de heringediende inventaris in november
2013 (die de officiële indiening vooor het jaar 2013
is) zijn er bepaalde kleine verschillen die het gevolg
zijn van herberekeningen.
10

Totaal
(met LULUCF)

142 181 144 444

Totaal
(zonder LULUCF)

143 095 145 080

emissies en -opnames van 1990 tot 2011 (in Gg CO2-equivalent)11
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

119 065

118 138

122 594

123 675

127 906

122 007

128 353

122 797

124 520

124 313

123 572

126 707

127 523

124 251

120 475

116 127

119 226

106 845

113 422

103 028

120 015

119 018

123 500

124 422

128 452

122 821

129 066

123 545

125 250

125 222

124 971

128 161

128 864

125 611

121 800

117 436

120 533

108 254

114 873

104 467

9 380

9 271

9 242

9 274

9 057

8 899

8 757

8 623

8 290

7 954

7 540

7 076

6 998

6 796

6 705

6 688

6 533

6 448

6 508

6 352

9 380

9 271

9 242

9 274

9 034

8 899

8 756

8 623

8 290

7 954

7 540

7 076

6 998

6 796

6 705

6 688

6 533

6 448

6 508

6 346

10 404

10 701

11 266

11 749

12 337

11 793

11 929

11 825

11 084

10 854

10 357

9 299

9 494

9 227

8 277

7 622

7 547

7 759

8 362

7 232

10 383

10 676

11 238

11 720

12 073

11 754

11 885

11 780

11 036

10 802

10 300

9 238

9 432

9 160

8 207

7 546

7 465

7 671

8 268

7 068

445

445

451

452

540

650

786

815

943

1 071

1 290

1 442

1 479

1 462

1 559

1 739

1 822

1 883

1 936

1 996

1 830

1 759

2 113

2 335

2 217

1 211

669

348

361

223

82

209

307

154

159

180

202

116

85

179

1 744

1 677

2 035

2 205

2 121

526

271

116

112

129

112

100

84

86

75

81

91

97

111

116

142 867

141 990

147 701

149 690

154 178

145 087

150 766

144 525

145 310

144 544

142 953

144 833

145 886

141 975

137 250

132 437

135 421

123 147

130 425

118 903

143 796

142 844

148 578

150 408

154 437

145 862

151 434

145 228

145 992

145 401

144 295

146 226

147 165

143 269

138 505

133 670

136 645

124 468

131 782

120 172

De emissies van het referentiejaar die gebruikt werden voor de berekening van de Kyoto-doelstelling bedragen 145728,763 Gg CO2-eq. (cijfers 1990 en 1995 goedgekeurd bij nazicht van de
inventaris in 2007). De cijfers van de tabellen 3.1 en 3.2 vertonen kleine correcties ten opzichte van deze gegevens, aangezien bepaalde parameters na 2007 geactualiseerd werden.
11
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Tabel 3.2 Overzicht van de broeikasgasemissies en -opnames in de belangrijkste sectoren van 1990 tot 2011 (Gg CO2-equivalent)
1990
1. Energie

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

112 375

115 174

113 664

112 733

115 918

116 461

121 251

115 197

121 371

115 551

116 994

117 511

116 156

119 398

Energieproducerende industrieën

29 990

29 930

28 767

28 235

30 016

29 422

29 244

28 109

30 839

27 128

28 528

27 005

28 502

29 622

Verwerkende industrieën en
bouwsector

32 793

32 700

31 893

30 786

32 204

32 658

31 961

31 155

33 614

32 164

33 331

32 512

31 237

30 654

Transport

20 815

21 003

21 757

22 278

22 780

22 894

23 343

23 535

24 223

24 575

24 869

25 479

25 782

26 339

Residentieel, tertiair en landbouw

27 672

30 561

30 405

30 555

30 135

30 754

35 994

31 709

32 022

31 000

29 541

31 811

29 951

32 162

Andere verbranding

163

163

163

162

162

105

89

97

94

94

94

96

95

93

Fugitieve emissies van brandstoffen

942

817

679

718

621

628

619

591

579

589

631

607

589

528

15 776

15 103

15 382

15 474

18 015

19 223

18 854

16 386

15 898

15 550

15 658

14 934

15 365

14 782

213

210

209

207

204

200

199

199

198

197

214

213

213

213

11 317

11 182

11 103

11 203

11 206

11 391

11 165

11 121

11 145

11 210

10 529

10 409

10 187

9 712

-914

-636

-930

-854

-877

-718

-259

-775

-668

-703

-682

-857

-1 342

-1 393

3 413

3 411

3 438

3 227

3 235

3 132

2 966

2 959

2 821

2 720

2 597

2 334

2 374

2 122

142 181

144 444

142 867

141 990

147 701

149 690

154 178

145 087

150 766

144 525

145 310

144 544

142 953

144 833

2. Industriële processen
3. Gebruik van oplosmiddelen en
andere producten
4. Landbouw
5. Landgebruik, Veranderingen in
landgebruik en bosbouw
6. Afval
Totaal (met LULUCF)
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3.2. Analyse van de tendensen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

119 786

116 235

112 411

108 102

111 418

101 935

108 156

97 698

29 778

29 427

27 934

27 436

25 470

25 911

26 435

22 049

30 674

28 868

29 022

27 820

28 369

19 980

23 626

23 565

27 334

26 354

25 771

25 653

27 975

27 230

27 128

27 047

31 394

30 962

29 037

26 588

29 026

28 241

30 369

24 486

93

93

93

69

62

56

48

50

514

531

554

536

515

516

549

501

15 359

15 320

14 542

13 955

13 889

11 231

12 220

11 283

213

212

212

212

212

212

211

211

9 662

9 450

9 325

9 397

9 259

9 359

9 427

9 366

-1 279

-1 294

-1 255

-1 233

-1 225

-1 321

-1 357

-1 268

2 145

2 051

2 015

2 004

1 868

1 731

1 769

1 613

145 886

141 975

137 250

132 437

135 421

123 147

130 425

118 903

België heeft ervoor gekozen om het beheer van
weiden en akkerland onder artikel 3.4 van het Kyotoprotocol niet mee in rekening te brengen voor de
verrekening tijdens de eerste verbintenisperiode,
maar enkel de categorieën bebossing, herbebossing
en ontbossing in rekening te brengen zoals vervat in
artikel 3.3 van het Kyotoprotocol.
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Figuur 3.1 Broeikasgasemissies in België tussen 1990 en 2011 (excl. de LULUCF-sector en incl.
artikel 3.3 van het Kyotoprotocol) vergeleken met de Kyoto-doelstelling
Index (emissie referentiejaar = 100)
Index (goedgekeurde emissie referentiejaar = 100)

2004

3.2.1 Algemene tendensen
De totale broeikasgasemissies in België
(met uitzondering van de LULUCF-sector)
bedroegen 120,2 Mt CO2-eq. in 2011, en
120,4 Mt CO2-eq. met inbegrip van artikel
3.312 van het Kyotoprotocol. In vergelijking
met de emissies van het referentiejaar zijn
de emissies in 2011 met 17,4% verminderd
(figuur 3.1).

110
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85
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85,6
82,6

1990
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1998

Broeikasgasemissies
(met uitzondering van LULUCF,
met inbegrip van artikel 3.3)

2000

2002

2004

CO2-emissies

2006

2008

2010

2012

Kyoto-verbintenis

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. In het ‘Initial Review Report’ van UNFCCC van 2007 werden de
zogenaamde ‘base year emissions’ voor België vastgelegd.

43

In het kader van het Protocol van Kyoto
en de Europese “lastenverdelingsovereenkomst” heeft België zich geëngageerd om
zijn broeikasgasemissies met 7,5% te verminderen (zie blauwe lijn in figuur 3.1). Omwille van de economische crisis waarmee
België te kampen heeft sinds 2009, houdt
België zich nog altijd aan de verbintenissen
voor de vier eerste jaren (2008-2011) van de
verbintenisperiode, ondanks de toename van
de emissies in 2010. Rekening houdend met
de eerste vier jaar van de verbintenisperiode,

heeft België haar emissies verminderd met
11,8% (uitgedrukt op jaarbasis).

periode respectievelijk afnamen met 34,6%,
35,2% en 54,1%13.

ding van de landbouwsector is opgenomen
in “Landbouw”.

Het belangrijkste broeikasgas in België
is kooldioxide (CO2), dat 86,9% van de totale broeikasgasemissies vertegenwoordigt
in 2011. Methaan (CH4) vertegenwoordigt
5,3%, distikstofmonoxide (N2O) 5,9% en
gefluoreerde gassen 1,9% (figuur 3.2). Van
1990 tot 2011 daalden de emissies van CO2
met 12,3%, terwijl de emissies van CH4, N2O
en gefluoreerde gassen gedurende dezelfde

In figuur 3.3 wordt een overzicht gegeven van het aandeel van de belangrijkste sectoren in de Belgische broeikasgasemissies
in 2011. Transport, verwerkende industrie,
energieproducerende industrie en verwarming (residentieel) waren hierbij de belangrijkste sectorenDe sector “Overige” omvat
“Fugitieve emissies van brandstoffen”, “Andere verbranding” en “Gebruik van oplosmiddelen en andere producten”. De verbran-

Figuur 3.4 toont de impact van de belangrijkste sectoren op de nationale trends
tussen 1990 en 2011. Een sterke stijging van
de emissies vindt plaats in het wegtransport,
maar ook bij de gebouwen in de tertiaire sector. Sinds 1990 stegen de emissies van beide
sectoren met 28,3%. Samen zijn ze verant-

Figuur 3.2 Aandeel van de broeikasgasemissies in België (2011)

CH4
5,3%

HFK’s
N20 1,7%
5,9%

13

In vergelijking met de emissies van 1995.

Figuur 3.3 Aandeel van de belangrijkste sectoren in 2011
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Transport
22,5%

Industrie
(processen)
9,4%

“Overige” omvat “Fugitieve
emissies van brandstoffen”,
“Andere verbranding” en “Gebruik van oplosmiddelen en andere producten”. De verbranding van de landbouwsector is
opgenomen in “Landbouw”.

Zoals hoger vermeld is de belangrijkste bron in deze sector de publieke productie van elektriciteit en warmte. Tussen
1990 en 2011 [1] steeg de elektriciteits- en

Figuur 3.4 Impact van de belangrijkste sectoren op de globale trend in 1990-2011
(Gg CO2-eq.)
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“Overige” omvat “Fugitieve emissies van brandstoffen”, “Andere verbranding” en “Gebruik van oplosmiddelen en andere producten”. De verbranding van de landbouwsector is opgenomen in “Landbouw”.
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De residentiële sector kende een daling in 2011
(emissies in de residentiële sector hangen meer af van
klimatologische omstandigheden en 2011 was een
relatief warm jaar).
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Figuur 3.5 Broeikasgasemissies afkomstig van publieke elektriciteitsen warmteproductie, in verhouding tot de totale elektriciteitsproductie
(excl. kernenergie) [1]

Broeikasgasemissies (Gg CO2-eq)

Totaal (excl. LULUCF)

warmteproductie met 55%, maar daalden
de emissies (-26%) dankzij technologische
verbeteringen, het toenemend aantal warmtekrachtinstallaties en de omschakeling van
vaste brandstoffen (steenkool) naar gasvormige (aardgas) en hernieuwbare brandstoffen. Die tendens wordt weergegeven in figuur 3.5.

19

De tendensen worden op de volgende
bladzijden per sector geanalyseerd en becommentarieerd.

De emissies afkomstig van de productie van vaste brandstoffen zijn sedert 1990
met 88% gedaald (-1783 Gg CO2-eq.) als
gevolg van de sluiting van zes cokesfabrie-

90

De globale emissies kenden een daling
van 16,0% ten opzichte van 1990 (voor alle
gassen).

ken, respectievelijk in 1993, 1995, 1997,
2000, 2005 en 2010. De emissies afkomstig
van de olieraffinage waren in 2011 ongeveer
op hetzelfde niveau als in 1990. Emissies in
deze sector kunnen fluctueren afhankelijk
van de algemene economische context en de
geplande stopzetting voor inspectie, onderhouds- en renovatiewerken. In 2011 was dat
het geval voor één van de raffinaderijen.

19

Deze stijging wordt gecompenseerd door
de daling met 21,0% van de emissies uit andere sectoren. Vooral de industrie is hierbij
van belang (het aandeel van de verbranding
daalde in totaal met 6,4%).

3.2.2 Energieproductie
De belangrijkste bron van emissies voor
deze sector is de publieke opwekking van
elektriciteit en warmte, die 79% van de sectorale emissies in 2011 vertegenwoordigde.
De raffinage van olie en de productie van
vaste brandstoffen nemen respectievelijk
20% en 1% voor hun rekening.

19

woordelijk voor 5,0% van de totale stijging
van de emissies14.

Elektriciteitscentrales (emissies)
Cokesfabrieken (emissies)

Raffinaderijen (emissies)
Elektriciteitsproductie (energie)
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3.2.3 Verwerkende industrie
In 2011 steeg de toegevoegde waarde15
[3] in de verwerkende industrie met 23% ten
opzichte van het niveau van 1990, terwijl
de broeikasgasemissies in diezelfde periode
daalden met 28% (hier wordt enkel rekening
gehouden met het energetische deel van de
emissie). Zoals men in figuur 3.6 kan vaststellen, is het brandstofverbruik gedaald met
14% tussen 1990 en 2011 (en zelfs met 25%
als we rekenen tot 2009). Die stevige daling
is onmiskenbaar toe te schrijven aan de impact van de economische crisis in de ijzer- en
staalindustrie. De schijnbare ontkoppeling

van de toegevoegde waarde en het energieverbruik kan, afhankelijk van de betrokken
sectoren, aan verschillende factoren worden
toegeschreven:
–– In de ijzer- en staalindustrie zijn verschillende bedrijven sinds 1990 naar
elektrische hoogovens overgeschakeld.
Het elektriciteitsverbruik van de sector
steeg bijvoorbeeld met 28% tussen 1990
en 2002 [2]. Dit is de belangrijkste verklaring voor de schijnbare daling in het
energieverbruik, terwijl een stabiele toegevoegde waarde in deze sector wordt
waargenomen. In 2011 vertegenwoor-

Figuur 3.6 Verwerkende industrie: index van de broeikasgasemissies, energieverbruik
en toegevoegde waarde [2]

digde de sector 24% van het energieverbruik van de verwerkende industrie. De
sector heeft dus een stevige impact op de
globale tendens.
–– In de chemiesector steeg het brandstofverbruik met 47% tussen 1990 en 2006,
terwijl de toegevoegde waarde met 65%
is toegenomen [2]. Die relatieve ontkoppeling heeft te maken met het rationeel
energiegebruik en met de producten met
een hoge toegevoegde waarde. In 2011
vertegenwoordigde deze sector 34% van
het energieverbruik van de verwerkende
industrie.

Bruto toegevoegde waarde "verwerkende industrie", geschat in "kettingeuro’s" (referentiejaar 2005)
– Federaal Plan Bureau
15

Figuur 3.7 Soorten brandstof die in de verwerkende industrie worden gebruikt
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–– De sector voedselverwerking en dranken
vertegenwoordigt 7 tot 9% van het energieverbruik in de verwerkende industrie
in 2006, maar staat in voor 13 tot 14%
van de toegevoegde waarde ervan [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 die tendens niet gedetailleerd
worden geanalyseerd. Zo werden bv. in
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Het is moeilijk om een onderscheid te
maken tussen de energetische emissies van
vaste brandstoffen en de emissies die resulteren uit hun gebruik als reductiemiddel.
Daarom worden de emissies van de vaste
brandstoffen die gebruikt worden als reductiemiddel toegekend aan de energetische
sector van de verwerkende industrie en niet
aan de sector van industriële processen.

Figuur 3.8 Broeikasgasemissies in de sector industriële processen
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De CO2-emissies zijn afkomstig van de
decarbonisering van de calciumcarbonaten.
Zij zijn nauw verbonden met de vrij stabiele
productiecijfers van cement en ongebluste
kalk.

In de ijzer- en staalindustrie daalden de
broeikasgasemissies met 73% in 2011 ten
opzichte van 1990. Dit komt door de economische crisis die vanaf 2009 toesloeg in deze
sector en die resulteerde in een activiteitendaling van bijna 50% in alle subsectoren.

19

Minerale producten

Ondanks de sluiting van twee salpeterzuurfabrieken (één in 1995 en een tweede in
2000), steeg de productie van salpeterzuur in
de twee overgebleven fabrieken met 43% in
2011 in vergelijking met 1990 (na een sterke daling in 2009). Deze fabrieken hebben
maatregelen genomen om de emissies bij
hun productieproces te verminderen (gebruik van katalysatoren sinds 2003, met een
scherpe daling van de emissies in 2011 als
gevolg van de plaatsing van nieuwe katalysatoren op twee installaties tegen eind 2010).
Deze daling van de emissies wordt echter gedeeltelijk tegengewerkt door een stijging van
de CO2-emissies bij de productie van andere
producten.

90

Bovendien gebruiken de cementfabrieken sedert 1990 steeds vaker vervangende
stoffen als brandstoffen zoals geïmpregneerd
zagerijafval, dierlijk afval, autobanden, enz.
Die brandstoffen vertegenwoordigen 47%
van het energieverbruik in 2011, in vergelijking met 8% in 1990. De niet-biomassafractie van deze brandstoffen is opgenomen in
de categorie ‘overige brandstoffen’. De bio-

Metaalproductie

19

Het toenemend gebruik van ‘overige
brandstoffen’ weerspiegelt enerzijds het
groeiend aantal naftakraakinstallaties en de
uitbreiding van de bestaande petrochemische fabrieken.

3.2.4 Industriële processen
De sector ‘industriële processen en
F-gassen’ omvat de industriële emissies die
niet voortkomen uit het gebruik van fossiele
brandstoffen. In 2011 werden die broeikasgasemissies hoofdzakelijk veroorzaakt door
de productie van minerale producten (45%
van de emissies, waarvan 40% enkel afkomstig van de productie van cement en ongebluste kalk) en door de chemische industrie
(30% van de emissies, waarvan 15% enkel
afkomstig van de productie van salpeterzuur
en ammoniak). Gefluoreerde gassen nemen
20% van de totale emissies in deze sector
voor hun rekening, en de metaalproductie
slechts 5% (sterk gedaald sinds 2009 vanwege de economische crisis).

Chemische industrie

19

Figuur 3.6 toont ook eenzelfde daling
van de broeikasgasemissies bij een dalend
niveau van energieverbruik terwijl het energieverbruik ongeveer gelijk is gebleven. Een
van de redenen is het toenemend gebruik van
gasvormige brandstoffen, gecombineerd met
een daling van de vloeibare en vaste brandstoffen, die in alle sectoren wordt waargenomen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.7.

massafractie ervan is opgenomen in de categorie biomassabrandstoffen en wordt niet
meegerekend bij de nationale emissies. De
cementfabrieken zorgden voor een verdubbeling van het gebruik van de biomassabrandstoffen sinds 1990, met een bijzonder
sterke stijging in 2001, toen de ‘dioxinecrisis’ in België resulteerde in de eliminatie van
grote hoeveelheden voer voor pluimvee en
dieren in cementovens. 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.

Emissies (Gg CO2-eq)

de suikerfabrieken recentelijk enkele
producten met een hoge toegevoegde
waarde ontwikkeld, zoals insuline en
fructose. Toch blijft de belangrijkste factor de suikerbietoogst (kwantiteit en suikergehalte), die in hoge mate afhankelijk
is van de klimatologische omstandigheden.
–– In de cementfabrieken is de ontkoppeling tussen de productie en het energieverbruik verbonden aan het productieproces: het droge proces, dat veel minder
energie verslindt, vervangt geleidelijk
aan het natte proces. In 2010 werd 71%
van de klinkers met het droge proces geproduceerd terwijl dat in 1990 nog maar
61% was.

Metaalproductie
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We stellen ook een vermindering vast
van de SF6-emissies afkomstig van de productie van geluidwerende dubbele begla48

Sinds 1990 is het verbruik van gasvormige brandstoffen gestegen van 34 tot 48% van
het totale energieverbruik (zonder elektriciteit en verwarming). Tezelfdertijd stelden we
een daling van de vaste en vloeibare brandstoffen vast, hoewel de vloeibare brandstoffen nog altijd 47% van het totaal vertegenwoordigen. Een verklaring zou kunnen zijn
dat het gasdistributienetwerk de dun bevolkte streken niet dekt, waardoor de overstap
van vloeibare naar gasvormige brandstoffen

3. Informatie over de broeikasgasinventarissen

Graaddag: verschil, uitgedrukt in graden Celsius,
tussen de gemiddelde temperatuur van een bepaalde
dag en een referentietemperatuur (15°C voor de referentie 15/15 of 16,5°C voor de referentie 16,5/16,5).
De gemiddelde temperaturen die hoger liggen dan
de referentietemperatuur, worden niet meegerekend.
Men telt voor een bepaalde periode (maand, jaar) het
aantal graaddagen van die periode bij elkaar op. De
graaddagen laten toe om de verwarmingsbehoeften in
te schatten.
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Figuur 3.9 Broeikasgasemissies in de residentiële en tertiaire sector
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Het toenemend verbruik van HFK’s (figuur 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 verbieden. De vroeger gebruikte CFK’s zijn nu in de meeste sectoren vervangen door HFK’s, zoals in koelinstallaties
en airconditioningapparatuur, bij de productie van isolatieschuim en in sommige spuitbussen. 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 isolatieschuim, enz.

In de tertiaire en institutionele sector is
het brandstofverbruik in 2011 met 30% toegenomen sinds 1990 (65% in vergelijking
met 2010). Jaarlijkse schommelingen zijn
ook afhankelijk van het klimaat, maar de
algemene tendens wordt hierdoor minder
beïnvloed dan in de residentiële sector. Eén
reden is het toenemend aantal werknemers
dat met 27% is gestegen van 1993 tot 2010.
Sinds 1995 werd een duidelijke verschuiving
opgemerkt van vloeibare naar gasvormige
brandstoffen. De gasvormige brandstoffen
vertegenwoordigen nu 73% van het energieverbruik van de sector (zonder elektriciteit
en warmte). Tezelfdertijd is ook het elektri-

citeitsverbruik gestegen met 96%, hetgeen
hoofdzakelijk is toe te schrijven aan de ontwikkeling van de informatietechnologieën
en het toegenomen gebruik van gekoelde
ruimtes en airconditioning. De emissies uit
dit eindverbruik van elektriciteit zijn vervat
in de emissies van de energiesector.
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De sterke daling van de emissies voortvloeiend uit de productie van HFK tussen
1996 en 1999 (figuur 3.8) is te danken aan
maatregelen genomen in een electrochemisch bedrijf dat een uitgebreid gamma
van fluorchemische producten produceert.
In 1997 installeerde dit bedrijf nl. een naverbrandingsoven op gas met een recuperatie-eenheid voor HF (Fluoride Recuperation
Unit).

3.2.5 Residentiële en tertiaire sector
In de residentiële sector is het brandstofverbruik van 1990 tot 1999 gestegen met
12%. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van
de stijging van het aantal woningen (+13%
tussen 1991 en 2001, twee sterk op elkaar
lijkende jaren vanuit klimatologisch standpunt). De schommelingen van jaar tot jaar
hangen uiteraard nauw samen met de klimatologische omstandigheden. De graaddagen16 zijn één van de belangrijkste parameters om het energieverbruik van de sector te
analyseren. Dit is heel duidelijk voor 1996
en 2010, twee koude jaren met een opmerkelijke emissiepiek als gevolg van de verwarming. Hetzelfde kan worden gezegd voor
2006 en 2007, twee jaren met uitzonderlijk
zachte winters die voor een sterke daling van
het verbruik hebben gezorgd. Meer recent
hebben de stijging van de energieprijs en de
verbetering van de energieprestatie van de
gebouwen waarschijnlijk ook bijgedragen
tot een beperkter verbruik.

die in andere sectoren wordt waargenomen,
ietwat wordt tegengehouden.

19

In 2011 namen de emissies van gefluoreerde gassen 1,91% van de totale broeikasgasemissies voor hun rekening. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen de ‘productie-emissies’ - de emissies die vrijkomen 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.

zing, waarvoor nu alternatieve producten
worden gebruikt. Desondanks zullen de verbruiksemissies van SF6 de komende jaren
waarschijnlijk stijgen door de ontmanteling
van de bestaande installaties.

Consumptie- en emissie-index (1990 = 100)

Gefluoreerde gassen

Hiertegenover staat dat sinds 1995 stookolie geleidelijk wordt vervangen door aardgas. Aardgas vertegenwoordigt bijna 73%
van het energieverbruik in de sector, wat de
relatieve daling van de emissies ten opzichte
van de hoeveelheid verbruikte energie verklaart (figuur 3.9).
Voor beide sectoren blijven andere
brandstoffen en biomassa vooralsnog relatief
verwaarloosbaar. In de tertiaire sector wordt
sinds 1998 een langzaam stijgende trend
waargenomen. Niettemin vertegenwoordigt
biomassa slechts 0,8% van het sectoraal
energieverbruik. In de residentiële sector
vertegenwoordigt biomassa 3,2%.

3.2.6 Transport
De emissies afkomstig van het transport
vertegenwoordigden 14,5% van de totale broeikasgasemissies in 1990, tegenover
22,5% in 2011. Die stijging is te wijten aan
het wegtransport, dat 97,6% van de totale
emissies in de sector voor zijn rekening nam
in 2011 (zonder CRF 1.AA.3.E sector “ander
transport”).
De emissies afkomstig van de binnenscheepvaart zijn vrij stabiel en vertegenwoordigden 2% van de totale transportemissies in 2011. De emissies afkomstig van
het spoorvervoer (0,4% in 2011) lijken sinds

Figuur 3.10 Emissies van het wegtransport (volgens “referentieaanpak”)

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 elektriciteitsverbruik 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 49% gestegen (40% voor
personenwagens) [4] en het verkeer (voertuigkilometers) met 41% [5]. In diezelfde
periode nam het vrachtvervoer op de weg
toe met 82%, terwijl de bezettingsgraad voor
personenwagens slechts met 30% toenam
[5].

Bij gebruik van de uitstootfactoren en de onderste
verbrandingswaarde van COPERT 4v10.0.
17

Figuur 3.11 Emissies van het wegtransport en verkeerscijfers
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Broeikasgasemissie (Gg CO2-eq)

Er is een opmerkelijke verschuiving
van benzinemotoren naar diesel. Het aantal
benzinemotoren (alle voertuigen) daalde
tussen 1990 en 2011 (-17%), terwijl het aantal dieselmotoren in diezelfde periode bijna
verdrievoudigde (+ 190%). Dit wordt weerspiegeld in de respectieve verkeerscijfers
(-50% voor benzinemotoren en +300% voor
dieselmotoren [5]) alsook in de respectieve emissies (figuren 3.10 en 3.11). Hoewel
diesel 4%17 meer CO2 uitstoot om dezelfde
hoeveelheid energie te produceren dan ben-

Benzine (fossiele brandstoffen)

Verkeer (voertuigkm) – personenwagens op diesel

Verkeer (voertuigkm) – personenwagens op benzine

Diesel (voertuigkm) (fossiele brandstoffen)
Verkeer (voertuigkm) - vrachtwagens
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Het wegtransport is één van de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies in
België in termen van niveau en trendanalyse. Tussen 1990 en 2011 stegen de broeikasgasemissies met 30% waardoor het één van
de bepalende factoren is in de evolutie van
de totale broeikasgasemissies. De absolute

Internationale lucht- en scheepvaart

3.2.7 Landbouw
In 2011 namen de broeikasgasemissies
afkomstig van de landbouw (excl. energetische emissies) 7,1% van de totale emissies
in België voor hun rekening. Globaal beschouwd (inclusief emissies van de energiesector CRF 1A4c) zijn ze tussen 1990 en
2011 met 18,2% gedaald.

Overeenkomstig de UNFCCC-richtlijnen zijn de emissies van het internationaal
luchtvaart- en scheepvaarttransport niet
opgenomen in de nationale emissiecijfers.
In 2011 vertegenwoordigden die emissies
25% van de nationale emissies, waarbij de
scheepvaart de belangrijkste emissiebron
was (86% van deze categorie). De emissies
afkomstig van de internationale luchtvaart
zijn sinds 1990 met 38% toegenomen, terwijl de emissies afkomstig van de interna-
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37,2% van die emissies (excl. energetische emissies) zijn CH4-emissies afkomstig
van verteringsprocessen, waarvan het rund-
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tionale scheepvaart een stijging van 90%
kenden (een daling sinds 2009 ten gevolge
van de economische crisis, gevolgd door een
heropleving in 2011).

Figuur 3.13 Emissies en verwijdering in de LULUCF-sector

Figuur 3.12 Emissies in de landbouwsector
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stijging van de CO2-emissies van het wegtransport tussen 1990 en 2011 is de tweede
hoogste bron (‘key source’) die de trend bepaalt (+6380 Gg CO2-eq.).

19

Sinds 1995 is ook de gemiddelde motorcapaciteit toegenomen. Enerzijds is dit een
weerspiegeling van de overschakeling naar
dieselmotoren, anderzijds van het groeiend
succes van de SUV-wagens (Sport Utility
Vehicles) en MPV-wagens (Multi-Purpose
Vehicles). De gemiddelde leeftijd van de wagens is gestegen (betere roestbescherming en
algemene duurzaamheid), net zoals de gemiddelde jaarlijks afgelegde afstand die nu
gestabiliseerd is.

Het aantal wagens dat LPG gebruikt, is
tussen 1990 en 2002 gestegen met 93% en
daarna gedaald met 47%, zodat in 2011 een
groei van 2% werd opgetekend ten opzichte
van 1990. De vooruitgang die werd bereikt in
de beginjaren van 2000 (dankzij subsidies en
prijzen) is nu volledig verdwenen. Personenwagens die LPG gebruiken, vertegenwoordigen slechts 0,6% van de personenwagens in
2011 terwijl dat in 1987 nog 1,6% was.

19

zine, ligt het gemiddeld verbruik van een
dieselmotor ongeveer 12% lager, zodat een
dieselwagen alles bij elkaar minder broeikasgassen uitstoot dan een benzinewagen.

Mestbeheer

3. Informatie over de broeikasgasinventarissen

Landbouwgronden

-5000

Bossen
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Akkerland

Grasland
Ander land

Vochtige bodems
Totaal LULUCF

vee 93% voor zijn rekening neemt. Zoals
blijkt uit figuur 3.12 daalden deze emissies
met 14% sinds 1990. Dit is voornamelijk toe
te schrijven aan een algemene daling van de
veestapel, maar ook aan de omschakeling
van melkvee naar fokvee (een algemene
trend in de Europese Unie als gevolg van het
Europees Landbouwbeleid). Fokvee zorgt
voor minder emissies.
14,8% van de landbouwemissies in 2011
waren CH4-emissies afkomstig van het mestbeheer, waarvan de varkens het grootste deel
voor hun rekening nemen (77%). Die emis-

sies worden bepaald door de omvang van
de veestapel: de varkensstapel steeg tussen
1990 en 1999 en daalde sindsdien de impact
ervan op de emissies werd getemperd door
de evolutie van de veestapel, zoals hierboven
beschreven.
39,3% van de emissies in de landbouwsector zijn N2O-emissies afkomstig van de
landbouwgronden. Die emissies zijn met
23% gedaald als gevolg van de kleinere
hoeveelheden stikstof uit de verspreide minerale meststoffen en de vermindering van
de veestapel (op het weiland afgescheiden

stikstof). Beide verminderingen hebben ook
een impact op de indirecte emissies.

3.2.8 Landgebruik, verandering in
landgebruik en bosbouw
De gebruikte methodologie om de koolstofemissies en –putten door landgebruik,
verandering in landgebruik en bosbouw
(LULUCF) te ramen, wordt verduidelijkt in
het Nationaal Inventarisrapport (NIR).

Zoals blijkt uit figuur 3.13 zijn in België bossen belangrijke koolstofputten die
tamelijk stabiel blijven in de tijd, terwijl alle
andere sectoren juist emissiebronnen zijn
(behalve grasland en vochtige bodems in recente jaren).
Akkerlanden vertonen voortdurend een
toename van koolstofemissies (64% sinds
1990), hetgeen hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de conversie van ‘ander land’

Figuur 3.15 Emissies in de afvalsector
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Figuur 3.14 Emissie en verwijdering in LULUCF-compartimenten
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De emissies van de verbrandingsovens van huishoudelijk afval werden opgenomen onder de
elektriciteitsproductie, overeenkomstig de IPCC-richtlijnen, maar worden hier getoond om een
volledig overzicht te geven van de emissies in het kader van het afvalbeleid.
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naar deze sector. In tegenstelling daarmee
namen de emissies van weiden voortdurend
af, zozeer zelfs dat ze sinds 2008 een kleine
koolstofput zijn geworden (ook door de conversie van ‘ander land’ naar grasland). Sinds
1990 stegen de emissies van de bebouwde
infrastructuur (een groei van 18% tussen
1990 en 2011), te wijten aan de toename van
de verstedelijkte oppervlaktes. De categorie
‘ander land’ kende een voortdurende emissiestijging, maar blijft op een laag niveau
(+107 Gg CO2-eq. in 2011) terwijl de emissies van vochtige bodems daalden, zodat ze
sinds 2007 een heel kleine koolstofput zijn
geworden.
Het resultaat van die evoluties is een negatieve netto emissie die tamelijk stabiel is
voor de hele LULUCF-sector in België, in
de orde van -1000 Gg CO2-eq. (-1268 Gg
CO2-eq. in 2011).
Emissies van N2O en CH4 (enkel bronnen) vertegenwoordigen amper 2-3% van
de totale bronnen in deze sector (behalve in
1996 met 12,2% en 2011 met 6,7%, ten gevolge van grote bosbranden).
Als we naar de compartimenten kijken
in plaats van naar de subsectoren (zie figuur 3.14), zien we dat de accumulatie van
koolstof in levende biomassa relatief stabiel
is sinds 2002 en dat dit gerelateerd is aan
de bossen. Deze opslag van kkolstof wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door de emissies van bodemkoolstof, hoofdzakelijk gerelateerd aan landconversie naar bebouwde
infrastructuur en akkerland. Emissies van
brandende biomassa veroorzaakt door branden (CRF-sector 5V) waren enkel significant
in 1996 (+504 Gg CO2 -eq.) en 2011 (+138
Gg CO2-eq.)
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De totale netto verwijdering van CO2 in
de periode 2008-2011 vertegenwoordigt op
jaarbasis ongeveer 1% van de totale broeikasgasemissies.
Als gevolg van de verrekeningsvoorschriften van het Kyotoprotocol18 in de eerste verbintenisperiode heeft België een netto
emissie van ongeveer 220 Gg CO2-eq. (jaarlijks gemiddelde tijdens de periode 20082011).

3.2.9 Afval
De broeikasgasemissies afkomstig van
de afvalsector19 nemen 1,3% van de nationale emissies in 2011 voor hun rekening, tegenover 2,4% in 1990. Die daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de CH4-emissies
afkomstig van de stortplaatsen, die 41% van
de totale emissies van de afvalsector vertegenwoordigen in 2011. Bij de stortplaatsen
heeft de recuperatie van biogas door affakkelen of voor energiedoeleinden, afhankelijk
van de rijkdom van het stortgas, zich sinds
1990 sterk ontwikkeld. Dit is de belangrijkste factor voor de bepaling van de trend in
deze sector. De emissies in de sector waren
in 2011 met 75% gedaald in vergelijking met
1990.
De resterende 59% broeikasgasemissies
worden vrij evenredig verdeeld tussen drie
volgende emissiebronnen: afvalverbranding,
afvalwaterzuivering en compostering.
De emissies door afvalverbranding in
de sector hebben hoofdzakelijk betrekking
op het affakkelen (en de naverbranding) in
de chemische industrie, terwijl de emissies
door de verbranding van huishoudelijk afval
zonder energiewinning sterk afnamen tot ongeveer 10 Gg CO2-eq. in 2011. In overeen-
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stemming met de IPCC-richtlijnen is ziekenhuisafval hierbij tot 2004 ook inbegrepen.
Emissies als gevolg van het verbranden
van huishoudelijk afval worden hoofdzakelijk gerapporteerd in de energiesector omdat
bijna alle verbrandingsovens voor huishoudelijk afval ook elektriciteit produceren (met

uitzondering van enkele ovens in de begijaren negentig). Toch zijn de niet-biogene
CO2-emissies als gevolg van de verbranding
van huishoudelijk afval met energiewinning
toegevoegd in figuur 3.15 om een volledig
overzicht te bieden van de broeikasgasemissies in de afvalsector.

3.3. Nationaal inventarissysteem

3.3.1 Algemene verantwoordelijkheid
voor de Belgische nationale
inventaris
Het agentschap dat werd aangeduid als
de ‘enige nationale instelling met algemene verantwoordelijkheid voor de nationale inventaris’ (nationale compilator), is de
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu
(IRCEL), opgericht in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 18 mei 1994 (gewijzigd door de beslissing van 21 mei 1995)
inzake het toezicht op emissies in de lucht en
op de structurering van gegevens. Deze cel is
samengesteld uit leden van de drie gewesten.
3.3.2 Wettelijke regelingen en
gewestelijke agentschappen
Wettelijke regelingen
De Interministeriële Conferentie voor
het Leefmilieu20 heeft een reeks besluiten
genomen die de rol en verantwoordelijkheden van verschillende instellingen verduide-

lijken, in het kader van de voorbereiding van
de nationale broeikasgasinventaris. Hierna
volgt een overzicht van deze besluiten, met
relevante fragmenten:
(a) Besluit van de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL), 7 oktober
1999
België heeft ervoor gekozen de netto uitstoot of
verwijdering van bebossing, herbebossing en ontbossing onder artikel 3.3 wel, en van het grasland- en
akkerlandbeheer onder artikel 3.4 niet mee te rekenen
bij de eindafrekening tijdens de eerste verbintenisperiode van het Kyotoprotocol (2008-2012).
19 Overeenkomstig de IPCC-richtlijnen worden de
emissies van de afvalverbrandingsovens die elektriciteit produceren gerapporteerd in de energiesector.
Toch worden deze hier ook besproken om een volledig overzicht te geven van de emissies in het kader
van het afvalbeleid.
20 De Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) is een gespecialiseerd orgaan dat zich
bezighoudt met zaken waarvoor intergouvernementele samenwerking nodig is om milieubeleidslijnen te
implementeren.
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–– [..] toekomstige inventarissen van
BKG-emissies zullen gebaseerd worden
op de gegevens die door de gewesten
worden aangeleverd, en indien nodig
vervolledigd met bijkomende informatie.
(b) Besluit van de Interministeriële Conferentie 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 rapporteringsdoeleinden en voor de beoordeling

van het binnenlandse klimaatveranderingsbeleid. De ICL besluit dat emissiegegevens moeten worden verzameld
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
broeikasgasemissies. De gewesten engageren zich om hun gegevens over broeikasgasemissies van het voorgaande jaar
aan te leveren vanaf 31-12-2004.
–– [..] De Intergewestelijke Cel voor het
Leefmilieu (IRCEL) staat in voor de jaar-

Figuur 3.16 Belangrijkste instellingen en organisaties die betrokken zijn
bij de voorbereiding van de nationale BKG-inventaris

In 2002 werd het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten betreffende het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook
het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over Klimaatverandering en het Kyotoprotocol, 14
november 2002’ ondertekend:

Nationale Klimaatcommissie

Werkgroep Emissies
van CCIM gemandateerd
door de Interministeriële
Conferentie voor het
Leefmilieu (ICL)

VMM Vlaams
Gewest

Leefmilieu
Brussel –
BIM - Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

AWAC Waals
Gewest

lijkse verzameling van gegevens van de
nationale broeikasgasinventaris, volgens
het Common Reporting Format zoals beschreven in de UNFCCC-richtlijnen, gebaseerd op gegevens die jaarlijks worden
aangeleverd door de gewesten. De ICL
besluit dat de personeelsmiddelen binnen
IRCEL geconsolideerd moeten worden
om te zorgen dat aan de internationale
rapporteringseisen met betrekking tot
broeikasgasinventarissen wordt voldaan.
–– [..] De ICL geeft een mandaat aan de
Werkgroep Emissies van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid
(CCIM) en IRCEL, in samenwerking
met de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van CCIM, [..] om een kwaliteitscontroleprocedure uit te werken van de
nationale broeikasgasinventaris en om
deze procedure te melden aan de ICL.

[de taken van de Nationale Klimaatcommissie bestaan uit:]

Federale
Overheidsdienst DG Leefmilieu

IRCEL Intergewestelijke
Cel voor het
Leefmilieu

–– het uitvoeren van de verplichtingen opgelegd door Beschikking 280/2004/EG
(EU-bewakingssysteem voor de uitstoot
van broeikasgassen) en door het Raamverdrag van de Verenigde Naties over
Klimaatverandering (UNFCCC), en dit
in samenwerking met de betrokken departementen en het CCIM;
–– het toezien op de afstemming, en indien
mogelijk, het harmoniseren, tussen de

Partijen, van de werkmethoden en werkprocedures, van de interpretatie van de
gegevens, van de rapportering en van de
projecties.
De gewesten verbinden zich ertoe om
jaarlijks een rapport houdende de voorgeschreven informatie over te maken aan de
Nationale Klimaatcommissie teneinde de federale overheid in staat te stellen te rapporteren over de gegevens, volgens de richtlijnen
in het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake Klimaatverandering en conform Beschikking 280/2004/EG.
Instellingen en procedures
Instellingen die verantwoordelijk zijn
voor het uitvoeren van de belangrijkste functies van het Belgische Inventarissysteem,
alsook de belangrijkste institutionele organen in verband met het beslissingsproces
rond dit systeem, worden getoond in figuur
3.16 en hierna opgenoemd.
Zoals overeengekomen onder de wettelijke regelingen, zijn de 3 gewesten verantwoordelijk voor het aanleveren van hun
broeikasgasinventarissen, die nadien worden
gebundeld in de Belgische broeikasgasinventaris. De belangrijkste betrokken gewestelijke instellingen zijn:
–– de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
in het Vlaams gewest
–– het Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) in het Waals gewest
–– het Brussels Instituut voor Milieubeheer
(Leefmilieu Brussel – BIM) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Op federaal niveau is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
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Energie (FOD – DG Energie) verantwoordelijk voor de ‘top-down’ inschatting van de
energiegerelateerde CO2-emissies, met behulp van de ‘referentieaanpak’ van het IPCC,
op basis van de nationale energiebalans. De
Algemene Directie Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(FOD – DG Leefmilieu) is ook betrokken bij
het nationale inventarissysteem, in de hoedanigheid van Nationaal Aanspreekpunt (National Focal Point) voor UNFCCC in België.

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) is de enige nationale instelling met algemene verantwoordelijkheid
voor de voorbereiding van de Belgische
BKG-inventaris. IRCEL treedt op als nationale compilator van broeikasgasemissies
in België. De instelling is verantwoordelijk
voor het verzamelen van de gewestelijke
ramingen over de uitstoot/verwijdering van
broeikasgassen en het samenvoegen van de
drie gewestelijke gegevensbronnen in één
nationale inventaris.

De Werkgroep Emissies van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid
(CCIM) (verder “CCIM-WG Emissies”
genoemd) speelt een centrale rol in de coördinatie van de nationale BKG-inventaris.
Het CCIM is het belangrijkste orgaan voor
de coördinatie van internationaal milieubeleid. De Werkgroep Emissies vormt daarbij
een spil voor de uitwisseling van informatie tussen de gewesten, IRCEL en het Nationaal Aanspreekpunt voor UNFCCC. Alle
technische aspecten van de BKG-inventaris
(methodologische keuzes, emissiefactoren,
onzekerheidsanalyse,
kwaliteitsborging/
kwaliteitscontrole, enz.), alsook organisatorische aspecten van het voorbereidingsproces, worden gecoördineerd via de CCIMWG Emissies. Naast de rapportering van de
BKG-emissies volgens het CRF-formaat,
worden er ook andere rapporteringsvereisten
zoals het Nationale Inventarisrapport en de
antwoorden op de reviewprocessen voorbereid binnen deze groep. De CCIM-WG
Emissies is ook het forum voor verbeteringen van het nationale inventarissysteem.

De Nationale Klimaatcommissie draagt
de algemene verantwoordelijkheid voor de
oprichting, uitvoering van en toezicht op het
Nationaal Klimaatplan en voor het voldoen
aan de rapporteringsvereisten in het kader
van het VN-Klimaatverdrag en het Kyotoprotocol. In verband hiermee staat deze
Commissie in voor de officiële goedkeuring
van de inventarisrapporten.

3.3.3 Proces voor de uitwerking
van emissieschattingen
Het Nationaal Inventarisrapport dat elk
jaar binnen het kader van het Raamverdrag van de VN over Klimaatverandering
wordt ingediend, bevat een algemene en
gedetailleerde beschrijving van de methodologie gebruikt voor de inschatting van
de broeikasgasemissies.
Door intensief gewestelijke, nationale
en internationale workshops te volgen over
emissie-inschattingen, blijven de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de Belgische emissie-inventaris
op de hoogte van alle ontwikkelingen op dat
vlak en proberen ze continu de inventaris zo
efficiënt mogelijk te optimaliseren.
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3.3.4 Identificatie van belangrijke
bronnen
Belangrijke broncategorieën worden
geïdentificeerd volgens de Tier 1-methode
beschreven in de Good Practice Guidance
and Uncertainty Management in National
Greenhouse Gas Inventories van het IPCC
en de Good Practice Guidance voor LULUCF. Bij de rapportering in 2013 worden
zowel een niveau-evaluatie (bijdrage van
elke broncategorie aan de totale nationale
inschatting) als een trendevaluatie (bijdrage
van de trend van elke broncategorie aan de
totale trend) uitgevoerd. Voor de jaren 1990,
2010 en 2011 werd een niveau-evaluatie uitgevoerd en voor de periodes 1990-2010 en
1990-2011 een trendevaluatie, beide met en
zonder de LULUCF-sectoren.
De analyse van de belangrijke bronnen wordt uitgevoerd op basis van tabel
5.4.1, zoals voorgesteld in de Good Practice Guidance voor LULUCF van het IPCC.
Elk broeikasgas uitgestoten door een bepaalde broncategorie wordt afzonderlijk
beschouwd. De analyse van de belangrijke
bronnen wordt uitgevoerd aan de hand van
CO2-equivalente emissies, berekend door
middel van GWP-waarden (Global Warming
Potential - vermogen tot opwarming van de
aarde) gespecificeerd in de rapporteringsrichtlijnen betreffende jaarlijkse inventarissen van het VN-Klimaatverdrag. Die procedure leidt tot een reeks van 49 belangrijke
broncategorieën tijdens de niveau-evaluatie
2011, die 95% van de totale emissies vertegenwoordigen, en 53 broncategorieën voor
de trendevaluatie 1990-2011, die voor 95%
bijdragen tot de trend van de inventaris.

3.3.5 Herberekening
In overeenstemming met de Good Practice 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
gewestelijke en nationale emissie-inventarissen. Alle herberekeningen van vorige
emissie-inventarissen worden jaarlijks beschreven in het Nationaal Inventarisrapport
(secties 3 tot 10).
Sinds de Vijfde Nationale Mededeling
zijn er al heel wat herberekeningen uitgevoerd, in het bijzonder in de rapportering
van 2013, volgend op de in-country review
van september 2012. Details hierover zijn te
vinden in hoofdstuk 9 van het NIR 2013, dat
kan worden gedownload op www.unfccc.int.

3.3.6 Kwaliteitsborgings- en
kwaliteitscontroleplan
België diende een volledig kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontroleplan in van
het Belgische nationale systeem voor de
schatting van antropogene broeikasgasemissies door bronnen en broeikasgasopnames
door koolstofputten onder Artikel 5 §1 van
het Kyotoprotocol. Dit werd ingediend op
20 oktober 2008 bij de UNFCCC-experts,
in het kader van de UNFCCC ‘centralized
review’, die werd uitgevoerd van 1 tot 6 september 2008. In het uiteindelijke Jaarlijks
Evaluatierapport van de UNFCCC (Rapport
van de individuele review van de Belgische
broeikasgasinventarissen, ingediend in 2007
en 2008), besloot het reviewteam van UNFCCC-deskundigen dat het kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontroleplan voldeed aan
de richtlijnen en was uitgevoerd conform de
Good Practice Guidance van het IPCC.

België is een federale staat georganiseerd
in gemeenschappen en gewesten. De drie
gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest,
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn verantwoordelijk 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 de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).
De instellingen die instaan voor de opstelling van de inventarissen in de drie gewesten zijn:
–– Agence Wallonne de l’Air et du Climat
- AWAC
–– Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
–– Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM
De activiteiten van deze instellingen
m.b.t. de opstelling van de nationale broeikasgasinventaris en de uitvoering en ontwikkeling van het kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontroleplan, worden gecoördineerd via
de ‘Werkgroep Emissies van het Coördinatiecomité voor Internationaal Milieubeleid
(CCIM)’. Die groep speelt een sleutelrol
bij de coördinatie van de nationale BKG-inventaris, en vormt een permanent platform
voor de uitwisseling van informatie tussen
de gewesten, IRCEL, de Nationale Klimaatcommissie (zie hieronder) en het Belgisch
Nationaal Aanspreekpunt voor het UNFCCC. Alle methodologische aspecten van de
BKG-inventaris (methodekeuzes, emissiefactoren, onzekerheidsanalyse, enz.), alsook
de uitvoering en de verbetering van het nationale systeem, met inbegrip van het kwaliteitsborgings- en het kwaliteitscontroleplan,
worden gecoördineerd via deze Werkgroep
Emissies. Ze 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.

3.3.7 Procedures voor de officiële
goedkeuring van de inventaris
Na de compilatie van de nationale inventaris volgens het CRF-formaat, wordt de
Belgische CRF-rapportering (Common Reporting Format) eerst goedgekeurd door de
Werkgroep Emissies van het CCIM, waarna
ze wordt doorgestuurd naar de Nationale
Klimaatcommissie.
Alle verplichte rapporteringen in het kader van het VN-Klimaatverdrag, het Kyotoprotocol en de Europese Beschikking
280/2004/EG betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen
in de Gemeenschap en de uitvoering van het
Protocol van Kyoto, moeten worden goedgekeurd door de Nationale Klimaatcommissie. De definitieve ontwerpen van die
verplichte rapporten worden twee weken
voor de einddatum voor die verstrekkingen
ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Klimaatcommissie en kunnen op verzoek
van de Nationale Klimaatcommissie worden
geamendeerd. De Nationale Klimaatcommissie geeft minstens 1 week voor de einddatum van de rapportering haar goedkeuring
over de documenten, die vervolgens worden
overgemaakt aan het UNFCCC-secretariaat,
via het Nationaal Aanspreekpunt voor het
UNFCCC, of aan de Europese Commissie
via de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie.

De tijdsplanning voor de goedkeuring
en rapportering van inventarisgegevens (jaar
20X als laatste beschikbare jaar) en andere
informatie met betrekking tot de BKG-inventarissen wordt hieronder samengevat:
–– 01/01/20XX+2: voorlegging van inventarisgegevens en bijkomende informatie
aan de Nationale Klimaatcommissie, ter
goedkeuring (rapportering bij de Europese Commissie: 15/01)

–– 01/03/20XX+2: voorlegging van de definitieve versies van de nationale inventarisgegevens, het NIR en bijkomende
informatie aan de Nationale Klimaatcommissie (rapportering bij de Europese
Commissie: 15/03)
–– 31/03/20XX+2: voorlegging van de definitieve versies van de nationale inventarisgegevens, het NIR en bijkomende
informatie aan de Nationale Klimaatcommissie (rapportering bij het UNFCCC-secretariaat: 15/04).

3.4. Nationaal register
(a) De naam en contactgegevens van de registeradministrateur, 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@environment.
belgium.be
Opmerking: Er zijn twee gemachtigde
vertegenwoordigers van de registeradministrateur (Mark Looman en Pieter
Baeten).

(b) De namen van de andere Partijen waarmee de Partij samenwerkt door hun nationale registers in een geconsolideerd systeem te
beheren.
In juni 2012 werd het Belgisch register
(net als alle andere Europese registers) overgebracht naar het Consolidated System of
European Registries (CSEUR), ontwikkeld
door Trasys op verzoek van de Europese
Commissie (EC).
De Europese Commissie is belast met
het hosten, ontwikkelen en onderhouden van
het CSEUR.
(c) Een beschrijving van de databankstructuur en capaciteit van het nationaal register.
De software die sinds juni 2012 wordt
gebruikt voor het Belgisch register is het
CSEUR, ontwikkeld door Trasys (huidige
versie 5.4.2).
De volledige beschrijving van het geconsolideerd register werd geleverd aan het
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UNFCCC in de gemeenschappelijke en specifieke beschikbare documentatie voor het
nationaal register van de EU en alle consoliderende nationale registers.
(d) Een beschrijving van de wijze waarop
het nationaal register conform is met de gegevensencryptiestandaard (DES) tussen de
registersystemen, ten behoeve van de nauwkeurigheid, transparantie en efficiënte uitwisseling van gegevens tussen de nationale
registers, het register voor het mechanisme
voor schone ontwikkeling en het transactielogbestand (Besluit 19/CP.7, par. 1).
Het CSEUR voldoet helemaal aan de
DES. De CSEUR-software werd erkend
door de ITL-administrateur (op 1 juni 2012)
waardoor hij in overeenstemming met de
Kyoto-regels mag gebruikt worden. Gedurende de certificatieprocedure werd het
CSEUR meer bepaald getest op connectiviteit, op de betrouwbaarheid van de connectiviteit, op onderscheidend vermogen en
op interoperabiliteit, om de capaciteit en de
conformiteit met de DES aan te tonen.
Sinds begin 2009 werden jaarlijks
SEF-rapporten geleverd die de correcte berekening van de Kyoto-eenheden verzekeren.
(e) Een beschrijving van de gebruikte procedures in het nationaal register om het aantal
discrepanties te minimaliseren betreffende de toewijzing, overdracht, verwerving,
annulering en inlevering van emissiereductie-eenheden (ERU’s), gecertificeerde
emissiereducties (CER’s), tijdelijke gecertificeerde emissiereducties (tCER’s), langetermijn-CER’s (lCER’s), toegewezen
eenheden (AAU’s) en/of verwijderingseenheden (RMU’s) en vervanging van tCER’s
en lCER’s, alsook van de maatregelen die
genomen werden om transacties te beëindi56

gen waarbij een discrepantie werd gemeld
en om problemen recht te zetten ingeval het
beëindigen van de transacties mislukt.
De algemene overstap naar het CSEUR
leidde ook tot wijzigingen aan discrepantieprocedures, zoals aangegeven in het bijgewerkte handboek voor manuele interventies
en het operationele plan. De ITL-procedure
voor manuele interventies werd opgenomen
in de manuele interventieprocedure voor het
CSEUR.

Tabel 3.3 Geplande en onvoorziene stilstandtijd van het Belgisch register in 2012
(in minuten per maand)

Elk jaar controleert het SEF-rapport of er
geen discrepanties bestaan tussen de records
van Kyoto-eenheden in de registersystemen
van België, de VN en de EU. De laatste jaren
(sinds januari 2009) werden de Belgische
SEF-rapporten als volledig beschouwd door
het UNFCCC-secretariaat en vertoonden ze
geen discrepanties.
(f) Een overzicht van gebruikte veiligheidsmaatregelen in het nationaal register om onbevoegde manipulaties en operateurfouten
te voorkomen en van de wijze waarop die
maatregelen up-to-date worden gehouden.
De algemene overstap naar het CSEUR
leidde ook tot wijzigingen aan de veiligheid,
zoals aangegeven in het bijgewerkte veiligheidsplan. De software werd geïmplementeerd zodat bepaalde ongewilde transacties
worden ontmoedigd of verboden (bepaalde
transacties kunnen bijvoorbeeld worden geblokkeerd via een veiligheidsmatrix).
De toegang voor gebruikers tot het
CSEUR is beveiligd met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een éénmalige
SMS-token. Over bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de toegang voor gebruikers en beheerders wordt momenteel gesproken in de werkgroep veiligheid.

3. Informatie over de broeikasgasinventarissen

Geplande stilstandtijd
[minuten]

Ongeplande stilstandtijd
[minuten]

Januari

0

0

Februari

0

0

Maart

0

0

April

0

0

Mei

0

0

Juni*

17400
(migratie naar en activering
van de CSEUR)

0

Juli*

0

0

Augustus*

360

934

September*

3240
(upgrade van de CSEURsoftware naar v4.04)

0

Oktober*

1980
(upgrade van de CSEURsoftware naar v4.04)

0

November*

0

0

December*

120

120

Maand 2012

*

De cijfers voor de tweede helft van 2012 zijn schattingen gebaseerd op de mededelingen ontvangen
van de CSEUR-ServiceDesk

Er werden ook enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd (lijst
met vertrouwde rekeningen en transactievertragingen).

nu zijn goedgekeurd (het YARA Tertre Uhde
2 en Uhde 3 abatement project).

Alle administratieve procedures worden
momenteel gedocumenteerd, onderhouden
en geïmplementeerd in een administratief
hulpmiddel (REgistry Management Application; REMA) dat op verzoek van de Belgische registeradministrateur speciaal werd
ontwikkeld voor gebruik met het CSEUR.
Dit verzekert een consistente en grondige
controle van alle verzoeken.

Registerwebsite voor het algemene publiek : http://www.climateregistry.be;

Om een rekening te openen, wijzigingen
aan te brengen in een rekening,… moeten de
gebruikers een volledig ingevuld en ondertekend formulier insturen via geregistreerde
post, met gebruik van de geleverde sjablonen
(op basis waarvan een procedure zal worden
gestart in REMA).
(g) Een lijst van de informatie die toegankelijk is voor het publiek via de gebruikersinterface van het nationaal register.
Publieke rapporten zijn beschikbaar op
de registerwebsite voor het algemene publiek:
–– http://www.climateregistry.be/NL/INF/
reports.htm (Nederlandse versie)
–– http://www.climateregistry.be/FR/INF/
reports.htm (Franse versie)
–– http://www.climateregistry.be/EN/INF/
reports.htm (Engelse versie)
Gedetailleerde rapporten over rekeningen, operatoren, wettelijke entiteiten, transacties en holdings zijn beschikbaar op de
openbare rapportenpagina’s. De pagina’s
bevatten ook gedetailleerde informatie over
de twee Belgische Artikel 6-projecten die tot

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

Beveiligde toegang tot het register: https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/BE/index.xhtml
(i) Een beschrijving van de getroffen maatregelen om gegevens te beschermen, te onderhouden en te herstellen, teneinde de integriteit van de gegevensopslag en het herstel van
de registerdiensten te kunnen verzekeren in
geval van een ramp.
Er worden back-ups gemaakt en er is een
gedetailleerde herstelprocedure in geval van
rampen ingesteld om te verzekeren dat – in
het slechtste geval – het CSEUR kan worden
gerecupereerd op een back-upsite, met minimaal gegevensverlies.

en werd met succes gecertificeerd op 1 juni
2012 om te werken volgens de Europese en
de Kyoto-regels. Testresultaten van nieuwe
versies van de CSEUR-software moeten nog
worden geleverd.
Behalve die wettelijk verplichte testen, is
de registersoftware ook getest door de Europese Commissie en de registerteams. Inconsistenties of fouten worden in een JIRA
foutentraceersysteem ingevoerd en op consistente wijze geclassificeerd, gelabeld en
opgelost.
Met een speciaal hulpmiddel wordt op
regelmatige tijdstippen de beschikbaarheid
van een paar sleutelpagina’s van het CSEUR
gecontroleerd.
Tabel 3.3 geeft aan hoeveel minuten per
maand van de rapporteringsperiode het Belgisch register niet beschikbaar was voor de
gebruikers (a) wegens geplande stilstandtijd
en (b) wegens onvoorziene problemen.

Referenties
[1] FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - (Algemene Directie Energie – Energieobservatorium) - http://economie.fgov.be/
[2] Nationale Bank van België (Nationale / regionale rekeningen)
- http://www.nbb.be/pub/stats/na/
na.htm?l=nl en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) - http://www.emis.vito.be/
[3] Federaal Planbureau - http://www.
plan.be/
[4] FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Statistics Belgium - http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/
verkeer/voertuigpark/
[5] FOD Mobiliteit en Vervoer

Het register wordt dagelijks manueel getest op verschillende controlepunten om onder meer te verzekeren dat de reconciliaties
en transacties zonder fouten zijn verlopen en
dat er geen abnormale veranderingen zijn in
het aantal rekeningen, gebruikers, foutieve
aanmeldingen, enz.
(j) De resultaten van elke testprocedure die
mogelijk beschikbaar of ontwikkeld is voor
het testen van de prestaties, procedures en
beveiligingsmaatregelen van het nationaal
register, in het kader van de richtlijnen van
Besluit 19/CP.7 betreffende de technische
normen voor gegevensuitwisseling tussen
registersystemen.
Het CSEUR werd getest volgens het erkenningstestplan van de ITL-administrateur
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4.1. Proces van beleidsvorming

4. Beleid en
maatregelen

4.1.1 Algemene beleidscontext
Gezien de federale structuur van België zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende het klimaatbeleid
verdeeld tussen de federale overheid en
3 gewesten (Wallonië, Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Wat de strijd tegen de klimaatverandering betreft, hebben de gewesten uitgebreide bevoegdheden op gebieden als rationeel
energiegebruik, bevordering van hernieuwbare energiebronnen, ruimtelijke ordening,
landbouw en afvalbeheer.
De federale overheid is dan weer bevoegd voor fiscale aangelegenheden en
inzake productbeleid (product- en brandstofsamenstelling, labels en reglementering
inzake de prestaties van huishoudtoestellen
of industriële installaties,…). Ze is belast
met het verzekeren van de energiebevoorrading van het land en is bevoegd voor kernenergie. Verder heeft ze de controle over de
Belgische territoriale wateren en is ze dus
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
offshore windmolenparken.

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door
Georges Liébecq
Het Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC)

In die omstandigheden stemmen de federale en gewestelijke autoriteiten, die in het
kader van hun eigen bevoegdheden zelf hun
prioriteiten en doelstellingen mogen bepalen, hun plannen voor de invoering van beleidslijnen en maatregelen tegen de klimaatverandering op elkaar af. Zoals beschreven
in hoofdstuk 2 vereist dit de tussenkomst van

coördinerende instanties, in het bijzonder
van de Nationale Klimaatcommissie.
Het Nationaal Klimaatplan (20092012), dat in april 2009 werd aangenomen,
steunt op de respectievelijke plannen van
de 4 bevoegde overheden. Op 26 april 2012
besliste de Nationale Klimaatcommissie dit
plan uit te breiden tot de periode 2013-2020,
maar de uitwerking kan niet worden afgerond zolang de verdeling van de Belgische
verplichtingen voor 2020 niet geregeld is21.

4.1.2 België en het Protocol van Kyoto
België heeft het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake Klimaatverandering
ondertekend (1992) en geratificeerd (1996).
1e Kyoto-periode: 2008-2012
In 2002 volgde de ratificatie van het
Kyotoprotocol, waarmee ons land zich samen met de overige lidstaten van de Europese Unie verbond tot een globale reductie van
de broeikasgasemissies met 8% tussen 1990
en 2008-2012. De Belgische bijdrage aan
deze gezamenlijke verbintenis vertaalde zich
in een emissiereductiedoelstelling van 7,5%
over dezelfde periode22. Met de verbintenis
Situatie half oktober 2013.
Beschikking 2002/358/EG van de Raad van
25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de
Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto
bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming
van de in dat kader aangegane verplichtingen.
21
22

sies evalueren, teneinde te controleren of de
impact van de maatregelen van de federale
regering overeenstemt met de ex ante schatting.

Op 8 maart 2004 is het overlegcomité
tussen de regeringen van de gewesten en
gemeenschappen tot een akkoord gekomen
over de verantwoordelijkheden en de verdeling van de globale inspanning tussen de
3 gewesten en de federale staat. Tabel 4.1
bevat de gewestelijke doelstellingen voor de
eerste verbintenisperiode (2008-2012).

Ten slotte verduidelijkt deze overeenkomst ook dat de gewesten de mate waarin
ze flexibiliteitsmechanismen gebruiken, zelf
kunnen bepalen.

Met deze nationale lastenverdelingsovereenkomst is de som van de toegestane
emissies in de 3 gewesten hoger dan het gemiddelde jaarlijkse emissieplafond dat tussen 2008 en 2012 aan België was toegekend
in het kader van het Protocol van Kyoto. Om
het verschil (2,442 Mt CO2-eq. per jaar voor
de periode 2008-2012) goed te maken, werd
overeengekomen dat de federale overheid
bijkomende rechten zou aanschaffen dankzij
het gebruik van flexibiliteitsmechanismen
van het Kyotoprotocol.

Tabel 4.1 De nationale
lastenverdelingsovereenkomst voor
de periode 2008-2012
Emissie
reducties
t.o.v. 1990
Vlaams Gewest

-5,2%

Waals Gewest

-7,5%

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

zou de uitstoot van broeikasgassen moeten
worden verlaagd van 145.729 Mt CO2-eq. in
1990 tot gemiddeld 134.799 Mt per jaar in
de periode 2008-2012.

+3,475%

Federale overheid

-

Totaal voor België

-7,5%

Conform deze overeenkomst heeft de
federale regering zich er ook toe verbonden
om (binnen de grenzen van haar bevoegdheden) interne federale beleidsmaatregelen
te treffen ter ondersteuning van de reductie-inspanningen van de gewesten. De Ministerraad van 19-20 maart 2004 keurde een
pakket maatregelen goed om de broeikasgasemissies terug te dringen. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een vermindering van de broeikasgasemissies met 4,8 Mt
CO2-eq. per jaar voor de periode 2008-2012,
wat de gewesten ten goede zou komen.

De vereiste structuren voor het gebruik
van de mechanismen door de Kyoto-projecten zijn operationeel.

2e Kyoto-periode: 2013-2020
België verbond zich er samen met de andere lidstaten van de Europese Unie toe de
uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en
2013-2020, in de tweede verbintenisperiode
van het Kyotoprotocol (2013-2020), globaal
genomen met 20% te verlagen. Die doelstelling werd op Europees niveau verder uitgewerkt in het Europees Klimaat- en Energiepakket voor de periode tot en met 2020,
zoals beschreven onder §4.1.3.

Figuur 4.1. Opsplitsing van de EU-20%-doelstelling in de ETS- en niet-ETS-sectoren

Streefdoel:
-20% t.o.v. 1990

-14% t.o.v. 2005

EU ETS
-21% t.o.v. 2005

Niet-ETS-sectoren
-10% t.o.v. 2005

27 doelstellingen van de lidstaten, variërend van -20% tot +20%

De Nationale Klimaatcommissie moet de
implementatie van de maatregelen regelmatig opvolgen en de impact ervan op de emis59

4.1.3 Het Europese kader
Als lid van de Europese Unie moet België een bijdrage leveren aan de uitvoering
van het huidige Europese klimaatbeleid, dat
bekend is onder de naam “Klimaat- en Energiepakket” en volgende doelstellingen heeft:
–– de uitstoot van broeikasgassen in de hele
Europese Unie tussen 1990 en 2020 te
verminderen met 20%
–– ten minste 20% van het finale bruto energiegebruik in 2020 uit hernieuwbare
energiebronnen te halen

–– in 2020 de Europese energie-efficiëntie
te verbeteren met 20% in vergelijking
met het niveau dat in 2020 zou worden
bereikt in het kader van een scenario met
ongewijzigd beleid
De reductiedoelstelling voor broeikasgassen werd op Europees niveau verder opgesplitst in een ETS- en niet-ETS-doelstelling, waarbij ETS staat voor het Europees
Emissiehandelssysteem voor energie-intensieve bedrijven. Dat systeem is een uiterst
belangrijk beleidsinstrument voor de energie- en industriesectoren. Het systeem is op-

Domein
Transversaal

Energieproductie en
-verwerking

Rationeel
energiegebruik
in gebouwen
en reductie van
broeikasgasemissies

Figuur.4.2 Lineair reductietraject voor België voor broeikasgassen
volgens de Europese Effort Sharing Decision (beschikking 406/2009/EG)
Emissies

Tabel 4.2 Europees besluitvormingskader (niet-limitatieve lijst)

Startpunt 2013 = gemiddelde 2008-2010

Emissiehandelssysteem

2004/101/EG

Flexibiliteitsmechanismen

2012/27/EU

Energie-efficiëntie

2004/8/EG

Bevordering van warmtekrachtkoppeling
(vervangen door 2012/27/EU)

2001/77/EG
2009/28/EG

Bevordering van hernieuwbare
energiebronnen

2002/91/EG
2010/31/EU

Energieprestaties van gebouwen

2006/32/EG
2012/27/EU

Energie-efficiëntie en energiediensten
Energie-efficiëntie

diverse
2003/96/EG
Duurzame
transportmiddelen

Lineair pad 2013-2020
met jaarlijkse
uitstootplafonds

2005

2008

2010

4. Beleid en maatregelen

2013

2020

Effort Sharing Decision
Ecolabels; ecodesign van producten en
installaties
Energietaks
Witboek Transportbeleid
Biobrandstoffen

Verordening
443/2009
510/2011
Overige

Onderwerp

2003/87/EG
2009/29/EG

406/2009

-15%
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Referentie

Uitstoot van nieuwe personenwagens en
lichte bedrijfsvoertuigen
Duurzame land- en bosbouw
Afvalverwerking
Verbranding en meestoken van biomassa

gesteld om de daling van de broeikasgassen
uitgestoten door bedrijven tegen een zo laag
mogelijke kostprijs te bereiken. Het Klimaat- en Energiepakket bevat een herziening
en versterking van de EU ETS via Richtlijn
2009/29/EG (tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG).
De opsplitsing tussen ETS en niet-ETS
gebeurt voor de periode 2013-2020 op Europees niveau om op die manier gelijke concurrentievoorwaarden te verkrijgen voor alle
Europese bedrijven. Om de opsplitsing te
kunnen maken, werd de Europese doelstelling van -20% t.o.v. 1990 (het internationaal
gebruikte referentiejaar) omgerekend naar
een doelstelling van -14% t.o.v. 2005. 2005
was het eerste jaar waarin de ETS-regelgeving van kracht was, en dus ook het eerste
jaar waarvoor Europa over voldoende gegevens beschikte om de opsplitsing te kunnen
maken.
Die Europese doelstelling van -14%
t.o.v. 2005 werd dan verder opgesplitst in:
–– een doelstelling van -21% t.o.v. 2005
voor alle bedrijven die onder het EU ETS
vallen
–– een doelstelling van -10% t.o.v. 2005
voor alle sectoren die niet onder het EU
ETS vallen. Het gaat hier voornamelijk
om de sectoren transport, gebouwen,
landbouw en in mindere mate een deel
van de sectoren energie en industrie die
niet onder ETS vallen. Die doelstelling
wordt onder de 27 lidstaten verdeeld in
de zogenaamde “Effort Sharing Decision” of ESD (Beschikking 406/2009/EG)
In Figuur 4.1 wordt de opsplitsing van de
Europese 20% doelstelling inzake broeikasgasemissies geïllustreerd.

In het kader van het Klimaat- en Energiepakket moet België zijn uitstoot van broeikasgassen uit de sectoren die niet onder het
Emissiehandelssysteem (ETS) vallen, tussen
2005 en 2020 met 15% verlagen, volgens
een lineair afnemend pad met jaarlijkse reductiedoelstellingen, en in dezelfde periode
13% van zijn uiteindelijke bruto energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen halen. Bovendien zal het de energie-efficiëntie
van de activiteiten op zijn grondgebied moeten verbeteren.
Deze doelstellingen moeten nog tussen
de 3 gewesten worden verdeeld, net zoals de
bijdrage die de federale staat moet leveren in
het kader van zijn bevoegdheden.
Het Belgische klimaatbeleid is natuurlijk
een onderdeel van het beleid van de Europese Unie, en als zodanig moet het een aantal
Europese beslissingen en verordeningen uitvoeren en bepaalde richtlijnen omzetten in
nationaal en/of gewestelijk recht.
In tabel 4.2 worden de voornaamste Europese teksten vermeld die het kader vormen
waarin het Belgische klimaatbeleid moet
worden ontwikkeld. Het is dan ook logisch
dat veel van de beleidslijnen en maatregelen in dit hoofdstuk een groot aantal acties
omvatten die voortkomen uit één van deze
Europese wetteksten.

4.1.4 Monitoring en evaluatie van
beleidslijnen en maatregelen
De Belgische instellingen (gewestelijk
en federaal) hebben zich ertoe verbonden
periodieke evaluaties uit te voeren van de
impact van hun beleid en maatregelen. Die
evaluaties moeten uiteenlopende methoden
gebruiken naargelang de bestudeerde (groepen) maatregelen en de onderliggende hypo-

theses. De methoden moeten eerst en vooral
geharmoniseerd worden teneinde de ramingen van de verschillende entiteiten te kunnen
consolideren, de vergelijkbaarheid ervan te
verzekeren en de meest efficiënte maatregelen te identificeren.
Eind 2008 werd een werkgroep opgezet
voor de ontwikkeling van een unieke databank die een geharmoniseerde, gecoördineerde monitoring van het beleid en de maatregelen mogelijk maakt. De maatregelen
worden ingedeeld volgens doelgroep, broeikasgas, type instrument, enz. en gekoppeld
aan indicatoren (uitvoeringsstatus, verwachte en/of waargenomen CO2-reductie…), met
uiteenlopende verbanden (bepaalde maatregelen kunnen aan meer dan één indicator
worden gekoppeld en vice versa…)23.
Federaal
Een deel van de verantwoordelijkheid
van de federale staat in het kader van de
lastenverdeling van de Kyoto-doelstellingen bestaat erin een aantal maatregelen uit
te voeren waarmee de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggebracht met zo’n
4,8 Mt CO2-eq. per jaar tussen 2008 en 2012.
Hiertoe werden tal van studies verricht
om een beeld te verkrijgen van de maatregelen en om een methode te ontwikkelen om de
impact van elke maatregel op de BKG-emissies te evalueren. Verscheidene studies vonden uiteindelijk geen oplossing voor de
toewijzing van technische maatregelen die
worden ondersteund door verschillende beleidsmaatregelen op federaal niveau en op
het niveau van (één van) de 3 gewesten. Hoe
moet men bijvoorbeeld de impact van een
thermische isolatie van een woning op de
BKG-emissies verdelen, indien die maatre-

gel zowel in aanmerking komt voor een gewestelijke premie als voor de fiscale aftrek
van een deel van de toegewezen investering?
Uit die studies blijkt dat de impact op
de BKG-emissies die toegewezen wordt aan
de federale maatregelen, sterk afhankelijk is
van de gestelde hypotheses. Het aftoetsen
van de federale inspanning ten opzichte van
de uitgangsdoelstellingen is dan ook eerder
indicatief van aard.
Alle studierapporten zijn online24 beschikbaar en de resultaten werden voorgelegd aan de Nationale Klimaatcommissie.
De gebruikte hypotheses en methoden worden bovendien besproken binnen de werkgroep PAM’s (Policies And Measures) van
deze Commissie, teneinde een bijdrage te
kunnen leveren aan de nationale ramingen
inzake BKG-emissiereducties.
Vlaanderen
Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 20062012 is een strategisch beleidsplan dat als
richtlijn dient 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 Mt CO2-eq per jaar mogen
bedragen.
Op 1 juli 2011 heeft de Vlaamse Regering
haar goedkeuring gehecht aan de conceptnoOm de databank te raadplegen: http://www.cncnkc.be/Klimaatplan/Default.aspx
24 Zie de verschillende opeenvolgende verslagen op
www.klimaat.be/nl-be/mediatheek/publicaties
23
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ta betreffende het voorbereidingstraject van
het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan 20132020, bestaande uit enerzijds een Mitigatieplan en anderzijds een Adaptatieplan. Het
Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 (VMP)
werd op ambtelijk niveau voorbereid door
de Vlaamse Task Force Mitigatie (VTFM),
die vergaderde onder het voorzitterschap
van het beleidsveld leefmilieu. De VTFM
stond in voor de coördinatie van het VMP en
de uitwerking van een monitoringsysteem.
Daarbij faciliteerde de VTFM de afstemming tussen de beleidsvelden en vormde het
ook een geschikt forum voor de uitwisseling
van informatie in verband met goede praktijken op basis van eigen kennis, buitenlandse
voorbeelden en overleg met het middenveld.
De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de beleidsvelden leefmilieu, energie, mobiliteit en landbouw. Waar nodig
werd er beroep gedaan op een uitgebreidere
groep vertegenwoordigers in extra vergaderingen rond specifieke thema’s. De leden van
de Task Force speelden, elk voor hun sector,
een coördinerende rol naar deze uitgebreidere groep vertegenwoordigers. De VTFM zal
de uitvoering en monitoring van het VMP
verder coördineren.
De Vlaamse Regering besliste tevens om
de dialoog rond het Vlaamse klimaatbeleid
te voeren met alle relevante actoren uit de
kennisdomeinen die verband houden met de
klimaatproblematiek. Het gaat hierbij om
een zeer diverse en uitgebreide groep organisaties zoals adviesraden, bedrijven, beroepsfederaties, milieuverenigingen, overheden,
sociale organisaties, studiebureaus, universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, vakbonden, werkgeversorganisaties,…
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Daartoe werd, als vervolg op een Vlaamse
Klimaatconferentie (VKC) in het kader van
het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012,
de VKC opnieuw gelanceerd met een vernieuwde vorm en aanpak, met als voornaamste doelstelling om alle belangrijke stakeholders opnieuw samen te brengen.
De minister van Leefmilieu gaf het startschot voor het luik mitigatie onder de vernieuwde VKC in een algemeen startmoment
op 25 november 2011. Tijdens het startmoment werden de klimaatuitdaging op korte
en lange termijn evenals het procesverloop
in aanloop naar het VMP 2013-2020 toegelicht. Daarna werd per niet-ETS-sector een
Rondetafelconferentie georganiseerd met de
belanghebbenden van die sector. Tijdens die
overlegmomenten werden de voorliggende
mitigatieopties besproken en werd gezocht
naar mogelijke bijkomende maatregelen op
korte en lange termijn.
Op 28 juni 2013 heeft de Vlaamse Regering het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020
definitief goedgekeurd25. Het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 is een strategisch beleidsplan met maatregelen voor de Vlaamse
niet-ETS sectoren uit alle relevante Vlaamse
beleidsdomeinen en sluit aan bij het ruimere
beleid van de Vlaamse overheid. Zo wordt
invulling gegeven aan de doelstellingen
van het Pact 2020 en aansluiting gezocht
bij Vlaanderen in Actie (ViA), de Vlaamse
Strategie Duurzame Ontwikkeling, het MINA-plan 4 en andere relevante beleidsplannen van de betrokken beleidsvelden (Mobiliteitsplan Vlaanderen, Vlaams Actieplan
Energie-Efficiëntie, Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie, Woonbeleidsplan Vlaanderen, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen…).
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Opdat de internationale en Europese
klimaatdoelstellingen tijdig kunnen worden
gerealiseerd, wordt voorrang gegeven aan de
uitvoering van alle interne maatregelen die
technisch en economisch uitvoerbaar zijn
en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Kostenefficiëntie is een belangrijk uitgangspunt
bij de selectie van beleidsmaatregelen. Waar
nodig worden deze aangevuld met de inzet
van flexibiliteitsmechanismen. Daarbij worden de internationale voorwaarden inzake
duurzame ontwikkeling toegepast. Door het
uitblijven van een intra-Belgische verdeling
van de niet-ETS-doelstelling was de precieze doestelling voor Vlaanderen nog niet
bekend. In het goedgekeurde Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 is de jaarlijkse Vlaamse
emissieruimte gebaseerd op een (indicatieve) niet-ETS-reductiedoelstelling van -15%
voor Vlaanderen
Met het oog op de voortgangsrapportering zal een monitoringsysteem worden
uitgebouwd en zal het afgestemd worden op
de Europese afrekeningscyclus en rapporteringsvereisten. Dat monitoringsysteem wordt
naar vorm, inhoud en timing maximaal afgestemd op andere (sectorale) rapporteringen
in een gelijkaardig kader (bv. Mobiliteitsplan, Actieplan Energie-efficiëntie,...). Als in
de monitoring afwijkingen ten opzichte van
de vooropgestelde indicatieve reductiepaden
worden vastgesteld, zullen er remediërende
maatregelen moeten worden genomen. Het
plan wordt dan ook beschouwd als levend
document of rollend plan dat jaarlijks geactualiseerd wordt via de voortgangsrapporten.

Wallonië
Oorspronkelijk werd er een ambtenaar
van de Waalse regering in dienst genomen
voor de opvolging van het Lucht- en Klimaatplan (Plan Air Climat) dat op 15 maart
2008 definitief werd aangenomen. Verder
werd ook een administratieve taskforce ingericht met de Directeurs-generaal van de
overheidsdiensten en de bij het plan betrokken instellingen van openbaar nut (ISSeP,
FOREM, SOFICO, SRWT, SWCS, SWL,
FLW en het Agence Wallonne de l’Air et du
Climat). Een stuurgroep zorgde voor de sturing van het plan en gaf de nodige impulsen.
Die stuurgroep stelt de prioriteiten van de
administratieve taskforce vast.
In juli 2009 werd de opvolging van het
plan toevertrouwd aan het AWAC. Sindsdien, en tot 2012, wordt de voortgang elk
semester door het AWAC geëvalueerd, op
basis van de gegevens die doorgegeven worden door de personen die de maatregelen in
de verschillende Waalse overheidsinstanties
beheren.
De beleidslijnen en maatregelen inzake de uitstoot van CO2 maken deel uit van
verschillende plannen, zoals: het Lucht- en
Klimaatplan, het actieplan energie-efficiëntie, het actieplan hernieuwbare energie en de
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu. Die
maatregelen worden momenteel gemonitord
door de verantwoordelijke overheidsdiensten.

http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/klimaattips/klimaattips/wat-doet-de-vlaamse-overheid/
vlaams-klimaatbeleidsplan
25

De monitoring heeft hoofdzakelijk betrekking op de uitvoering van de maatregelen en probeert, voor zover mogelijk, de
impact van deze maatregelen op het energiegebruik en de uitstoot van BKG te evalueren. Dit is bijvoorbeeld het geval met de
vrijwillige energie/CO2-overeenkomsten in
de industrie, de toekenning van financiële
steun voor het rationeel energiegebruik of de
markt van groenestroomcertificaten voor de
aanwending van hernieuwbare energiebronnen. Voor zover beschikbaar worden deze informatiebronnen gebruikt om de impact van
de maatregelen van onderhavig hoofdstuk te
kwantificeren.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Op dit ogenblik wordt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een nieuw geïntegreerd Lucht- en Klimaatplan aangenomen,
in de plaats van het eerste gewestelijk Luchten Klimaatplan 2002-2010. Het doel van dit
nieuwe plan is breder dan dat van het eerste
plan en moet, om het klimaat daadwerkelijk
te kunnen beïnvloeden, alle bevoegdheden
van het gewest beslaan, te weten: de gebouwen, stedenbouw, ruimtelijke ordening,

bedrijfsleven, transport, voorbeeldrol van
de overheden, vervaardiging en gebruik van
producten, financiering en productie van
energie. Dankzij die geïntegreerde aanpak in
één en hetzelfde plan kunnen de maatregelen onder deze verschillende thema’s worden
geharmoniseerd, de gezamenlijke effecten
op de luchtkwaliteit en het klimaat ervan
worden ingeschat en bewezen en potentiële interacties en synergieën worden aangetoond. Bovendien wordt zo vermeden dat de
effecten van een aantal van die maatregelen
de verwachte effecten van anderen zouden
belemmeren.
In Brussel maken het beleid en de maatregelen betreffende CO2-emissies deel uit
van verschillende plannen, met name het
Lucht- en Klimaatplan en het actieplan inzake energie-efficiëntie. Deze maatregelen
worden momenteel gemonitord door Leefmilieu Brussel, op basis van – in het bijzonder - de BKG-inventarissen, de jaarlijkse
energiebalans van het Gewest en projecties.
Deze monitoring heeft hoofdzakelijk betrekking op de uitvoering van de maatregelen en de evaluatie van hun impact op het
energiegebruik en de uitstoot van BKG.

4.2. Nationale en gewestelijke programma’s;
wetgevende regelingen, bekrachtiging en
administratieve procedures

4.2.1 Beschrijving van nationale
wetgevende regelingen om de
Kyoto-doelstellingen te halen
Volgens de rapporteringsrichtlijnen van
het Kyotoprotocol (par. 37), moet België een
verslag indienen met hierin een beschrijving
van alle nationale en gewestelijke organisaties en alle vereiste administratieve procedures. Het gaat hier om de wijze waarop ze
worden uitgevoerd, en de wijze waarop er
wordt omgegaan met niet-naleving van het
Belgische wetgevend kader.
Het Nationaal Klimaatplan 2009-2012
dat werd goedgekeurd door de Nationale
Klimaatcommissie, beantwoordt aan deze
verplichting en de verwachte verlenging ervan tot 2020 zal de wetgevende basis vormen voor de beslissingen die genomen moeten worden om de verplichtingen van België
in het kader van het Europees Klimaat- en
Energiepakket na te komen.
De wettelijke grondslag voor de verplichting om de federale beleidslijnen en
maatregelen te evalueren, is het samenwerkingsakkoord 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 moet worden uitgewerkt, dat moet
worden uitgevoerd, geëvalueerd en aan het

UNFCCC-secretariaat gerapporteerd uit
hoofde van het Kyotoprotocol. Voor de periode 2013-2020 wordt eveneens een kader
uitgewerkt.
Het akkoord is tevens het resultaat van
de verplichting om de Europese beschikking
280/2004/EG uit te voeren, houdende de oprichting van het bewakingssysteem voor de
uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van
Kyoto26.

4.2.2 Toegang tot informatie
De toegang van het publiek tot milieu-informatie in België, waaronder wettelijke instrumenten, beleidslijnen en maatregelen
ontwikkeld in het kader van het Kyotoprotocol, wordt geregeld op federaal en gewestelijk niveau door de wetgeving ter vervanging
van de Europese richtlijn 2003/4/EG inzake
de toegang van het publiek tot milieu-informatie (op basis van de eerste pijler van het
Verdrag van Aarhus over toegang tot milieu-informatie, inspraak bij besluitvorming
en toegang tot de rechtspraak inzake milieukwesties). Dit vertaalt zich op federaal en
gewestelijk niveau in verscheidene wetgevende en reglementaire initiatieven.
Inmiddels vervangen door Verordening 2013/525/
EU.
26
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4.2.3 Deelname aan de mechanismen
van Kyoto
De bevoegdheidsverdeling inzake de
goedkeuring van projectactiviteiten is vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen
de federale overheid en de 3 gewesten van
het land betreffende de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto
(19 februari 2007).
Aanstelling DNA/DFP
Op 8 maart 2007 deelde België het UNFCCC mee dat zijn Nationale Klimaatcommissie wettelijk was aangesteld als nationaal
aanspreekpunt (Focal Point of FP) en als
aangewezen nationale autoriteit (Designated
National Authority of DNA) voor de goedkeuring van JI- en CDM-projectactiviteiten.
De goedkeuringsprocedures worden beschreven op de website van de Nationale
Klimaatcommissie (www.cnc-nkc.be/NL/
Focalpoint/ApprovalNCC/Pages/default.
aspx).
In die functie is de Commissie gemachtigd de projectactiviteiten goed te keuren die
haar worden voorgelegd. Zij is echter wel
verplicht de administratieve en technische
beslissingen te respecteren volgens welke
de gewestelijke en federale autoriteiten hun
goedkeuring verlenen aan projectactiviteiten
die onder hun bevoegdheid vallen.
Bevoegdheidsverdeling voor de goedkeuring
van projectactiviteiten
Volgens art. 1 § 27 van het “Flex Mech”
samenwerkingsakkoord (en in overeenstemming met de akkoorden van Marrakech),
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houdt de goedkeuring van een project de
schriftelijke toestemming in tot de deelname
van één of meer personen aan een projectactiviteit.
In artikel 5 van het samenwerkingsakkoord worden de gevallen gedefinieerd
waarin de projectactiviteiten worden goedgekeurd door de gewesten of door de federale overheid. De projectactiviteiten die in
geen van deze categorieën passen worden,
zoals vermeld in artikel 7, goedgekeurd in de
schoot van de Nationale Klimaatcommissie.
Een gewest mag de volgende projectactiviteiten goedkeuren:

–– elke projectactiviteit die volledig of gedeeltelijk gefinancierd wordt door dat
gewest, of door een provincie of een gemeente gelegen op zijn grondgebied;
–– elke projectactiviteit waarvan dat gewest
Kyoto-eenheden wil verwerven;
–– elke CDM- of JI-projectactiviteit waarvoor 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;
–– elke projectactiviteit die op het grondgebied van dat gewest uitgevoerd zal worden.
De federale overheid keurt alle projectactiviteiten goed waarvan ze Kyoto-eenheden verwerft.
Als een projectactiviteit, volgens de bovenvermelde 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
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overheid waar het verzoek tot goedkeuring
is ingediend, na raadpleging van de andere betrokken bevoegde overheden. Indien
de projectactiviteit zou plaatsvinden op het
grondgebied van een gewest, wordt het verzoek tot goedkeuring steeds ingediend bij en
behandeld door het gewest in kwestie.
Elke projectactiviteit, die niet onder de
bevoegdheid van een gewest of van de federale overheid valt, valt overeenkomstig artikel 5 onder de bevoegdheid van de Nationale
Klimaatcommissie.
Goedkeuringsprocedures
Elk gewest, de federale overheid en de
Nationale Klimaatcommissie hebben hun
goedkeuringsprocedure en –criteria goedgekeurd. Meer informatie hierover is te vinden
op hun respectievelijke websites.

4.2.4 Informatie over artikel 3.3. en
3.4 van het Kyotoprotocol
De bebossings- en ontbossingsactiviteiten beschreven in Artikel 3.3 van het Protocol van Kyoto, en die verplicht in de boekhouding moeten worden opgenomen voor
de verbintenisperiode, vertegenwoordigden
in 2011 een netto uitstoot van 225 kt CO2,
ofwel 0,2% van de totale uitstoot in België.
De oppervlakten die elk jaar bebost en
ontbost worden houden elkaar nagenoeg in
evenwicht (1130 ha bebost tegenover 900 ha
ontbost in 2011), maar dit leidt niettemin tot
een netto-uitstoot. De ontbossingsemissies
worden immers nog in hetzelfde jaar in de
boekhouding opgenomen, terwijl de ecosystemen in het geval van herbebossing slechts
geleidelijk CO2 opslaan.

België heeft onder Artikel 3.4 geen activiteit geselecteerd.

4.2.5 Internationaal transport
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 Publicatieblad van de Gemeenschap gepubliceerd.
De richtlijn voert een emissiehandelssysteem in voor vliegtuigexploitanten, waarbij
de emissierechten voor de CO2 die (vanaf
2012) tijdens een kalenderjaar wordt uitgestoten door vluchten die onder de richtlijn
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 ingeleverd. Het totale aantal
emissierechten bedraagt voor het jaar 2012
97% van de jaarlijkse gemiddelde historische emissies in de periode 2004-2006, en
95% voor de jaren 2013-2020. Tot 2020 zal
85% van de rechten zal kosteloos worden
verdeeld. In principe vallen alle vluchten die
vertrekken van of aankomen op luchthavens
in het gebied van een lidstaat van de EU onder het emissiehandelssysteem, maar sommige activiteiten zijn vrijgesteld.

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 56 vliegtuigexploitanten.
Tijdens de vergadering van de ICAO in
november 2012 werd er significante vooruitgang geboekt in de onderhandeling van een
reglementering inzake de uitstoot van broeikasgassen door de internationale luchtvaart.
De ICAO erkent dat een aanpak op
marktbasis haalbaar is. Een kader voor de
uitvoering van de marktmechanismen zou
kunnen worden goedgekeurd tijdens de vergadering van de ICAO in 2013. Een politiek
proces van topniveau zal hierbij aanbevelingen uitwerken.
Teneinde haar goede wil over deze voorstellen te tonen, heeft de Europese Commissie een zogeheten “stop the clock”-mechanisme voorgesteld.

Dit mechanisme staat toe om de vluchten
die buiten Europa landen of opstijgen niet
op te nemen in de aangiften van broeikasgasemissies voor het jaar 2012. Het is een
vrijwillig mechanisme. Als een marktdeelnemer de bepaling wil toepassen, zal hij de in
verband met deze vluchten gratis verkregen
quota’s vrijwillig moeten teruggeven. Die
quota’s worden vervolgens geannuleerd en
de lidstaten beloven geen strafprocedure in
te zetten.
Het mechanisme is van tijdelijke aard.
Verdere aanpassingen aan de richtlijn zijn afhankelijk van de vooruitgang op het niveau
van de ICAO in 2013.

De lidstaten zullen hun wetgeving daarom niet veranderen.

dat het voorgestelde besluit tegen 2013 van
kracht kan worden.

Voor België kwamen 17 luchtvaartmaatschappijen in aanmerking voor de “stop the
clock”-vrijstelling. Zij ontvingen dus slechts
quota’s voor vluchten die niet aan de vrijstelling onderworpen waren.

Die deadline is verstreken zonder dat
er voldoende internationale actie werd ondernomen om te leiden tot absolute emissiereducties t.o.v. historische basisjaren
(door groei maritiem transport zijn EEDI
en SEEMP niet voldoende). Omwille van
de sterke voorkeur van de EU-lidstaten en
de Europese Commissie voor een globale
maatregel, en doordat een robuust monitoring- en rapporteringsysteem een voorwaar-

Internationale scheepvaart
In juli 2011 heeft het milieucomité van
de Internationale Maritieme Organisatie
beslist dat alle nieuwe schepen vanaf 2013
moeten voldoen aan de Energy Efficiency
Design Index (EEDI) en dat alle schepen
moeten beschikken over een Ship Energy
Efficiency Management Plan (SEEMP) door
het amenderen van MARPOL Annex VI. De
EEDI vereist een minimum energie-efficiëntieniveau voor verschillende scheepstypes
en groottes. Het SEEMP is een plan dat beschrijft hoe een schip op een kosteneffectieve manier zijn energie-efficiëntie zal verbeteren.
In het Europese Klimaat- en Energiepakket dat in 2009 werd aangenomen, hebben
het Europees Parlement en de Raad de Europese Commissie ertoe aangezet om - indien
er tegen 31 december 2011 geen internationale overeenkomst is goedgekeurd door de
Europese lidstaten, de Unie, of het Raamverdrag van de Verenigde Naties waarin internationale maritieme emissies zijn opgenomen
in de reductiedoelstellingen door de Internationale Maritieme Organisatie - een voorstel
op te maken waarin internationale maritieme
emissies worden opgenomen in de reductiedoelstellingen van de Gemeenschap, zo-

de is voor elke ‘market based measure’ of
efficiëntiestandaard voor de maritieme sector, heeft de Commissie op 28 juni 2013 een
voorstel voor verordening gepubliceerd dat
vanaf 2018 monitoring-, rapportering- en
verificatieverplichtingen invoert voor maritiem transport boven 5000 GT van en naar
EU-havens. De bedoeling van het voorstel is
de totstandkoming van een initiatief binnen
IMO te versnellen. Het Commissievoorstel
wordt in 2013-2014 behandeld door de Raad
en het Europees Parlement.

4.3. Beleidslijnen en maatregelen
en hun effecten
4.3.1 Het Nationaal Klimaatplan
en het regionaal beleid
voor 2020
Het Nationaal Klimaatplan (2009-2012)
Het Nationaal Klimaatplan steunt op
de beleidslijnen en maatregelen van de gewestelijke en federale klimaatplannen. Zijn
eerste doelstelling is om het voor België
mogelijk te maken om tegemoet te komen
aan zijn verplichtingen in het kader van het
Kyotoprotocol.
Het Nationaal Klimaatplan is geen ‘vast’
document. Elk jaar zal het plan worden aan-

gepast op basis 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
prioritaire strategische assen die België zal
moeten uitzetten. Het gaat er vooral om de
impact van de beleidslijnen en de maatregelen die door de verschillende bevoegde overheden worden genomen, te optimaliseren
via de ontwikkeling van een synergie en een
complementaire aanpak, waarbij rekening
wordt gehouden met de respectievelijke bevoegdheden van deze entiteiten.
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Daarvoor werden 11 strategische assen (of domeinen) geïdentificeerd:
Er werden zes sectorale assen opgesteld:
1. Optimalisering van de energieproductie
2. Rationeel energiegebruik in gebouwen
3. Invloed op industriële processen
4. Ontwikkeling van duurzame transportmiddelen
5. Aanmoediging van het duurzame
beheer van de ecosystemen in landen bosbouw
6. Versterking van de inspanningen inzake afvalbeheer
Hieraan worden vijf ondergeschikte,
meer horizontale assen toegevoegd:
7. Opvoeren van het onderzoek naar
klimaatverandering
8. Bewustmaking van alle Belgische
spelers omtrent de bestrijding van
klimaatverandering
9. Grotere rechtstreekse betrokkenheid
van de overheid bij de vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen
10. Toepassing van flexibiliteitsmechanismen
11. Integratie van de klimaatdimensie in
het ontwikkelingsbeleid
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Tegenover elke as staan een reeks concrete beleidslijnen en maatregelen. In het
Nationaal Klimaatplan worden de verbintenissen van de prioritaire assen in termen van
verminderde uitstoot van broeikasgassen
(CO2-equivalent) ten opzichte van een referentiesituatie vastgelegd.
De tweede doelstelling van het Nationaal Klimaatplan is de invoering van een
gecoördineerd systeem voor toezicht op opvolging, evaluatie en aanpassing van de beleidslijnen en de maatregelen. De Nationale
Klimaatcommissie staat in voor deze evaluatie en hiertoe beschikt zij over twee soorten
werkmiddelen:
–– enerzijds maken de projectiemodellen
voor de uitstoot van broeikasgassen een
‘a priori’ raming van de impact van de
beleidslijnen en de maatregelen mogelijk;
–– anderzijds werd door het Permanent
Secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie een databank opgestart met
de indicatoren van de impact van de beleidslijnen en maatregelen, die regelmatig wordt geactualiseerd.
De derde doelstelling van het Nationaal
Klimaatplan is de uitwerking van een Nationale Strategie voor adaptatie aan de klimaatverandering. Omdat we worden geconfronteerd met de onvermijdelijke gevolgen van
de stijgende temperaturen, is het belangrijk
dat alle sectoren worden voorbereid. In deze
versie van het Nationaal Klimaatplan worden slechts enkele denkpistes vermeld. Inmiddels is de Nationale Adaptatiestrategie
aangenomen (zie voor verdere details hoofdstuk 6 van dit document).
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De vierde doelstelling van het Nationaal Klimaatplan ten slotte is de voorbereiding van een langetermijnstrategie inzake
de strijd tegen de klimaatverandering. De
termijnen waarmee België rekening moet
houden zijn enerzijds een 2e fase van het
Kyotoprotocol en anderzijds de onderhandelingen binnen de Verenigde Naties met het
oog op een ambitieus internationaal akkoord
voor 2015. Maar ook de door de Europese
autoriteiten aanbevolen bepaling van een
transitiepad naar een Europese koolstofarme
samenleving in 2050, is een noodzakelijke
maar op zichzelf onvoldoende vereiste om
een te grote opwarming van de Aarde tegen
te gaan.
Het beleid tegen 2020
Op het ogenblik werken de verschillende entiteiten aan hun eigen klimaatbeleid en
lopen de besprekingen over de verdeling van
de verplichtingen die België voor 2020 is
aangegaan.
De Vlaamse regering heeft op 28 juni
2013 definitief haar “Vlaams Mitigatieplan
2013-2020” aangenomen. Dit plan beslaat
de activiteitensectoren die niet deelnemen
aan het emissiehandelssysteem.
Het Waals Gewest werkt aan het wettelijk kader om de gewestregering de mogelijkheid te bieden om een klimaatplan voor
2020 te formuleren. Dit “klimaatdecreet”
moet, aan de hand van vijfjaarlijkse “koolstofbudgetten”, een overgangstraject uitstippelen naar een koolstofarme maatschappij in
2050. Voor de eerste periode tot 2020 zal het
in voorbereiding zijnde Klimaatplan dienen
voor de uitvoering van het traject.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
heeft al een dergelijk wettelijk kader aangenomen en het pad geëffend voor de uitwerking van een aantal beleidslijnen en maatregelen: op 2 mei 2013 werd het Brussels
wetboek inzake lucht, klimaat en energiebeheersing (afgekort BWLKE)27 aangenomen.
Dat wetboek omvat alle beleidsdomeinen
van het gewest die een invloed hebben op het
klimaat, de luchtkwaliteit en de energie. Het
vermeldt voor elk van die domeinen een
aantal maatregelen en dient als rechtsbasis
voor het geïntegreerd Lucht-Klimaat-Energieplan, dat momenteel ter goedkeuring
voorligt. Het plan legt de richtlijnen en de
maatregelen vast die genomen moeten worden om de doelstellingen in het BWLKE te
verwezenlijken, overeenkomstig het beleid
van de Europese Unie en het internationaal
recht inzake lucht, klimaat en energie. Een
minimaal aandeel van de informatie die in
het plan is opgenomen, wordt weergegeven
in bijlage 1.1. van het BWLKE. Als stedelijk gewest heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zich bovendien aangesloten bij het
Burgemeestersconvenant, en zichzelf als
doel gesteld om de uitstoot tussen 1990 en
2025 met 40% te verlagen.
De federale overheid ten slotte zal een
eigen klimaatstrategie ontwikkelen vanaf het
moment dat zij haar aandeel kent in de verdeling van de Belgische verplichtingen voor
2020.
Voor de initiatieven na 2020 verwijzen
we naar paragraaf 9.4.8 “Naar een koolstofarme samenleving”.
Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, B.S., 21 mei 2013, blz. 28357
27

Tabel 4.3 Nationaal Klimaatplan: belangstellingsdomeinen (assen) en clusters van maatregelen
Domeinen
EP

Energieproductie en
-verwerking

EC

Rationeel energiegebruik
in de gebouwen

IP

Industriële processen

TR

Transport

AG

Landbouw

WA

Afval

SE

Sensibilisering voor
klimaatverandering

OB

Verplichtingen van
openbare diensten

Clusters van maatregelen
EP-A
EP-B
EC-A
EC-B
EC-C
IP-A
IP-B
IP-C
TR-A
TR-B
TR-C
TR-D
AG-A
AG-B
AG-C
AG-D
AG-E
WA-A
WA-B
WA-C
WA-D
WA-E
SE-A
SE-B
SE-C
SE-D
SE-E
OB-A
OB-B
OB-C

Promotie van milieuvriendelijke energieproductie
Maximaliseren van de energie-efficiëntie van de elektriciteitsproductie
Transversale maatregelen
Maatregelen in de residentiële sector
Maatregelen in de tertiaire sector
Energie-efficiëntie in de industrie
Acties m.b.t fluorgassen
Actie m.b.t. de industriële uitstoot van N2O
De intermodaliteit van de transportmiddelen bevorderen
Verhoging van de vervoersefficiëntie
Promotie van milieuvriendelijke voertuigen
Biobrandstoffen bevorderen
Rationeel energiegebruik in de landbouw
De uitstoot van CH4 en N2O beperken
Het potentieel van koolstofsequestratie in de bossen handhaven
Productie van biomassa voor energiedoeleinden
Transversale maatregelen
De productie van afval bij de bron beperken
Terugwinning van energie uit afval
Recuperatie van stortgassen
Samenstelling van de biomassastromen
Reductie van fluorgasemissies
Transversale acties
Sensibilisering voor een rationeel energiegebruik in de bouw
Sensibilisering van de industrie
Sensibilisering voor duurzame mobiliteit
Sensibiliseringsmaatregelen gericht op een duurzame land- en bosbouw
Transversale acties
Bevordering van een rationeel energiegebruik in gebouwen
Duurzame mobiliteit

4.3.2 Inventaris van de belangrijkste
PAM’s
Van de zowat honderd maatregelen die
het Nationaal Klimaatplan inhoudt, nemen we hier alleen de belangrijkste op. De
maatregelen met betrekking tot onderzoek,
opleiding en ontwikkelingshulp worden in
de desbetreffende hoofdstukken van deze 6e
Nationale Mededeling gepresenteerd.
De maatregelen worden eerst per beleidsdomein ingedeeld. Vervolgens worden
ze op basis van hun complementariteit opgesplitst in groepen of “clusters”, hetzij omdat
ze eenzelfde doel hebben, hetzij omdat hun
impact gericht is op dezelfde emissiebron.
Tabel 4.3 toont de verschillende maatregelenclusters die overeenstemmen met de belangrijkste beleidsdomeinen.
Bijlage 3 biedt een gedetailleerd overzicht per maatregel. Ook wordt waar mogelijk de geraamde impact van de maatregelen
op de uitstoot van broeikasgassen vermeld.
Er wordt een referentiecode aan elke
maatregel toegewezen. Die code bestaat uit
2 letters die het beleidsdomein identificeren. Een derde letter staat voor de “cluster”
waartoe de maatregel behoort, gevolgd door
twee cijfers. Zo gaat de maatregel TR-A01
bijvoorbeeld over de mobiliteits- en verplaatsingsplannen voor personeel. Hij heeft
betrekking op het domein “transport” (TR)
en figureert in de cluster A “de intermodaliteit van de transportmiddelen bevorderen”.
Deze referenties worden overgenomen in de
tekst, om de lezing ervan te vereenvoudigen.
De structuur van de grote assen die in
het NKP worden gehanteerd, werd hier
enigszins gewijzigd om de meest opvallende feiten beter te doen uitkomen. Zo werden
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de maatregelen met betrekking tot de voorbeeldrol van de overheid ook ingedeeld bij
de verschillende overeenstemmende sectoren.
Voor elke groep maatregelen werd een
onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste
maatregelen en de complementaire maatregelen (in cursief).

EP: Optimalisering van de energieproductie

Voor meer gegevens kan men zich rechtstreeks wenden tot de tekst van het Nationaal Klimaatplan28. Verder kan men ook het
Report by Belgium for the assessment of
projected progress van 29 maart 2013 raadplegen, dat gericht is aan de Europese Commissie29, of het rapport van de Nationale Klimaatcommissie over de voortgang van het
Nationaal Klimaatplan (september 2011).

Tabel 4.4

De as energieproductie beschrijft het
Belgische beleid om de broeikasgasemissies
ten gevolge van de productie van elektriciteit
en warmte te reduceren (elektriciteitscentrales, cokesfabrieken en olieraffinaderijen)30.
De strategie die in het Nationaal Klimaatplan wordt uitgewerkt draait vooral om
het promoten van hernieuwbare energie en

Elektriciteitsproductie: clusters en maatregelen
Verantwoordelijke entiteiten
Fed.

VL

W

Bru

EP-A01: stelsel van groene certificaten (GC) en warmtekrachtcertificaten

X

X

X

X

EP-A02: financiële en logistieke hulp aan milieuvriendelijke elektriciteitsproductie

X

X

X

X

EP-A03: Stopzetten van de vrijstelling van accijnzen & invoeren van een accijns op de
energie voor steenkoolproducten en zware stookolie

X
X

X

X

X

X

X

X

X*

X

X

X

EP-A: bevordering van een milieuvriendelijke energieproductie.

EP-A04: invoering van een net van facilitatoren inzake HEB en warmtekracht
EP-A05: actieplan voor hernieuwbare energie en warmtekracht
EP-B: optimale energie-efficiëntie van de elektriciteitsproductie
EP-B01: Specifieke maatregelen voor de toewijzing van quota’s aan stroomproducenten
EP-B02: Voorbereiding van energieplannen door stroomproducenten
*
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X

–– groenestroomcertificaten voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling
in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
–– gescheiden certificaten voor hernieuwbare energie en voor warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen.
De afbakening van een zone voor de
uitbouw van offshore windmolenparken en
de toekenning van concessies in zee voor
de installatie van deze windmolenparken
zijn eveneens belangrijke elementen van het
Belgisch beleid inzake de promotie van hernieuwbare energiebronnen.

Elektriciteitsproductie (EP), clusters EP-A en EP-B

Elektriciteitsproductie

hoogwaardige warmtekracht voor de productie van elektriciteit. De ingezette energiebeleidsinstrumenten zijn voor het merendeel
marktmechanismen:

Het Emissiehandelssysteem (ETS) speelt
een belangrijke rol in de elektriciteitssector,
maar de toekenning van emissiequota’s aan
elektriciteitsproducenten werd tot nu toe
eerder gestuurd door de ontwikkelingsperspectieven van alternatieve energiebronnen
dan door het streven naar een grotere energie-efficiëntie van de conventionele installaties voor elektriciteitsproductie. Met ingang
van 2013 zullen de bedrijven in deze sector
hun emissiequota’s moeten verwerven op
veilingen.

www.klimaat.be/nl-be/mediatheek/publicaties
http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/ghgpro/envuvhu0a
30 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 land- en bosbouw”.
28
29

Alle geplande maatregelen om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en
hoogwaardige warmtekrachtkoppeling te bevorderen zijn inmiddels uitgevoerd en beginnen hun vruchten af te werpen. Het gaat hier
voornamelijk om subsidies, een stelsel van
groenestroomcertificaten (en WKK-certificaten in Vlaanderen) en de totstandbrenging
van netwerken van facilitatoren.
Wat de energieproductie door offshore
windmolens betreft zijn alle maatregelen
die de federale overheid moest invoeren
ook daadwerkelijk ingevoerd. Er bestaat
niettemin nog een risico dat de doelstelling
niet binnen de gestelde termijn zal worden
verwezenlijkt, want het niveau van de energieproductie van deze windmolens is vooral afhankelijk van de effectieve indienststelling van het offshore windmolenpark
(2 000 MW in 2012, en er wordt uitgegaan
van 2 200 MW in 2020). Iedere vertraging
met de concessies en de vereiste werken zal
de verwachte emissiereductie beperken.
EP A01 Het stelsel van groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten
Het mechanisme van de groenestroomcertificaten (en de warmtekrachtcertificaten) werd ontwikkeld om de productie van
groene elektriciteit (d.w.z. geproduceerd uit
hernieuwbare energiebronnen (HEB): windenergie, energie uit water, zonne-energie en
biomassa) en de gecombineerde productie
van warmte en elektriciteit (warmtekrachtkoppeling) 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 elektriciteitsverkoop. Indien een leverancier niet aan
deze productieverplichting voldoet, moet hij
een boete betalen. De in te leveren quota’s
stijgen elk jaar, om de uitbreiding van de
technologie te steunen.
Deze ‘certificatenmarkt’ zorgt voor
de randvoorwaarden die nodig zijn om de
productiekost voor groene elektriciteit (of
warmtekracht) te laten concurreren met de
andere, niet-hernieuwbare energiebronnen.
Alle Belgische entiteiten (federaal en
gewestelijk) maken gebruik van dit systeem,
hoewel het federale mechanisme berust op
gewaarborgde minimumprijzen in plaats van
op quota’s die aan de leveranciers worden
opgelegd. In bepaalde entiteiten gaat het mechanisme 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 groenestroomcertificaten wordt gewaarborgd.
In Wallonië en Brussel geldt het mechanisme van de groenestroomcertificaten
tevens voor elektriciteitsproductie uit hoogwaardige warmtekracht (i.f.v. de vermeden CO2–uitstoot in vergelijking met een
gescheiden productie van elektriciteit en
warmte).
In Vlaanderen zijn de groenestroomcertificaten uitsluitend voorbehouden aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, en
worden voor hoogwaardige warmtekracht
afzonderlijke certificaten toegekend.

De stelsels voor het toekennen van groenestroomcertificaten moesten worden bijgesteld om te voorkomen dat er een onevenwicht in de markt zou optreden als gevolg
van de ongebreidelde groei van fotovoltaïsche systemen. De financiële steun (groenestroomcertificaten en subsidies) bleek te
voordelig.
Ter ondersteuning van deze maatregel
vermelden we de werking van de ‘facilitatoren’. Hun rol bestaat in het informeren
en adviseren van de investeerders. De facilitatoren moeten eveneens bijdragen aan de
sensibilisatie van de doelgroepen, zoals de
industrie, projectpromotoren, lokale overheden en onderwijsinstellingen (zie EP-A04).
EP-A02 Financiële en logistieke hulp
aan milieuvriendelijke elektriciteitsproductie
Naast het systeem van de groenestroomcertificaten werkten de Belgische autoriteiten 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 hernieuwbare energiebronnen te verminderen,
zoals bijzondere accijnzen of bijdragen op
het gebruik van zware stookolie, steenkool,
enz. (zie ook EP-A03 en de stopzetting van
de vrijstelling van accijnzen voor steenkoolproducten en zware stookolie).
De steun van het Vlaams Gewest stimuleert de industrie om te investeren in hernieuwbare energie, warmtekrachtinstallaties

en energie-efficiëntie. Deze steunmaatregel
staat beschreven onder de as ‘industrie’ (IPA06) en kan cumulatief worden aangepast
aan andere steunmechanismen, namelijk de
groenestroomcertificaten en de federale verhoogde investeringsaftrek.
In Wallonië worden met het UREBA-besluit, dat op 10 juni 2003 in werking trad,
subsidies toegekend aan publiekrechtelijke
personen en niet-commerciële organismen
voor de uitvoering van studies en werken
met het oog op betere energieprestaties van
hun gebouwen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden premies aangeboden aan de tertiaire
en de industriële sector voor het aanwenden
van hernieuwbare energie en warmtekracht.
Deze subsidies kunnen worden gecumuleerd
met de hulp aan de economische expansie en
de verhoogde aftrek voor investeringen.
De hulp aan de economische expansie
van de industriële sector bestaat uit steun
voor hernieuwbare energiebronnen.
Er werden bijkomende maatregelen getroffen die gestoeld zijn op actieplannen
voor het gebruik van biomassa (via een verbintenis en een gedragscode), de promotie
van offshore windenergie (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 vereenvoudigde procedure voor de toekenning van domeinconcessies in zee, enz.)
en onshore windenergie (via ruimtelijke
ordening en de mogelijkheden tot aansluiting op het netwerk) en de bevordering van
warmtekrachtkoppeling (via de aanpassing
van de referentierendementen waardoor
producenten bijkomende warmtekrachtcer69

Tabel 4.5 Rationeel energiegebruik in gebouwen (EC); clusters EC-A, EC-B en EC-C

Energiebehoud

Verantwoordelijke entiteiten
Federaal

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

EC-A01: REG in het kader van de verplichtingen van openbare diensten

X

X

X

EC-A02: inzet van de middelen van het aardgasfonds

X

X

X

EC-A03: energieprestatie en certificering van gebouwen

X

X

X

EC-A04: aanduiding van energiedeskundigen

X

X

X

X

X

X

X

EC-B01: financiële stimulansen voor rationeel energiegebruik (REG) en hernieuwbare energiebronnen

X

X

X

X

EC-B02: specifieke vereisten voor verwarmingsketels

X

X

X

X

EC-B03: specifieke hulp inzake REG voor kansarmen

X

X

X

X

EC-B04: de informatie verbeteren die beschikbaar is voor de consument over de milieu-impact van producten

X

EC-A: transversale maatregelen

EC-A05: verbeteren van de energie-efficiëntie van huishoudtoestellen
EC-B: specifieke maatregelen voor residentiële gebouwen

EC-B05: opleggen van energieprestatie- en binnenklimaateisen (EPB-eisen) aan woningen en appartementen

X

X

EC-B06: optimaliseren van stedenbouwkundige voorschriften in het kader van energiezuinig bouwen en verbouwen

X

X

EC-C02: opleggen van energieprestatie- en binnenklimaateisen (EPB-eisen) aan tertiaire gebouwen

X

X

EC-C03: maatregelen in de medische, sociale en onderwijssector

X

EC-C04: opleggen van energieprestatie- en binnenklimaateisen (EPB-eisen) aan industriële gebouwen

X

EC-C05: subsidies voor een duurzaam energiebeleid in beschutte en sociale werkplaatsen

X

EC-C: specifieke maatregelen voor gebouwen in de tertiaire sector
EC-C01: FEDESCO - beroep op het fonds van een derde investeerder in de overheidssector
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X
X
X
X

X

tificaten krijgen, door de gelijkschakeling
van emissienormen met de normen voor fossiele brandstoffen, door de ondersteuning
van projecten voor covergisting van mest
en landbouwproducten of organisch afval in
biogasinstallaties, enz.) (EP-A05).
EC: Rationeel energiegebruik in gebouwen
Op het gebied van rationeel energiegebruik in gebouwen wordt gefocust op twee
acties:
–– de omzetting van de Europese richtlijnen
over de energieprestatie van gebouwen
(2002/91/EG & 2010/31/EU), meer bepaald via steeds striktere voorwaarden
aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen,
–– het aanbieden van financiële stimulansen
voor renovatie (gewestelijke premies en
federale belastingaftrek).
In het verleden werd de energie-efficiëntie van een gebouw bepaald aan de hand van
één globale warmte-uitwisselingscoëfficiënt.
Sins de goedkeuring van deze richtlijnen is
de energie-efficiëntie het resultaat van een
technische raming waarbij niet alleen naar
de gebouwschil wordt gekeken, maar ook
naar de prestaties van de uitrusting van het
gebouw. Dit leidt tot steeds strengere reglementering, die tot 2020 stapsgewijs zal
worden ingevoerd en die erop toeziet dat
zowel nieuwbouw als uitgebreide renovaties uiteindelijk zeer lage energieprestaties,
een passief zongedrag en mogelijk zelfs een
“koolstofvrij” niveau bereiken.
Een tweede luik van de richtlijnen inzake
de energie-efficiëntie van gebouwen bepaalt
dat bij elke transactie met betrekking tot een
woning of een appartement (verkoop, ver-

huur) een “energieprestatiecertificaat” moet
worden opgesteld. Dat certificaat wordt
opgesteld door opgeleide en erkende energiespecialisten.
De gewestelijke overheden geven subsidies voor energiebesparing (en het gebruik
van hernieuwbare energiebronnen), en dit
zowel voor particulieren als voor rechtspersonen. In Wallonië en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest worden deze premies gedeeltelijk gefinancierd door een
energiefonds en rechtstreeks beheerd door
de overheid. In Vlaanderen worden de premies uitgereikt door elektriciteitsdistributienetbeheerders (Eandis en Infrax) die op hun
leveringen jaarlijks proportionele quota’s
opgelegd krijgen, bij wijze van openbare
dienstverplichting.
In het kader van haar verplichtingen
onder de nationale lastenverdelingsovereenkomst kent de federale overheid fiscale
kortingen toe aan energiebesparende investeringen en aan investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Deze belastingsvermindering werd eind 2011 stopgezet (met
uitzondering van dakisolatie) om budgettaire
redenen en omwille van de overgedracht van
bevoegdheden naar de gewesten in het kader
van de nieuwe staatshervorming.
Twee andere initiatieven trachten eveneens de energieprestaties van bestaande gebouwen te verbeteren door zich elk over een
eigen doelgroep te ontfermen:
–– de oprichting in 2006 van een Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE) dat zich specifiek op de meest
behoeftigen richt31. In het kader van de
nieuwe institutionele hervorming die
momenteel aan de gang is, zouden de be-

voegdheden voor dit fonds moeten worden overgedragen naar de gewesten.
–– de implementatie van FEDESCO, een
naamloze vennootschap naar publiek
recht die op initiatief van de federale regering werd opgericht en ten doel heeft
de energie-efficiëntie van de gebouwen
van de federale administratie te verbeteren via een derde investeerder-mechanisme.
De doelstellingen van deze initiatieven
richten zich op de periode na de eerste Kyoto-periode maar beginnen nu al resultaat op
te leveren.
EC-A03 / EC-B05 / EC-C02 / ECC04: Energieprestatie en certificering
van gebouwen
De gewesten hanteren elk een eigen 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
verbetering van de energie-efficiëntie die op
korte termijn uitgevoerd kunnen worden.
In elk gewest worden aan bouwwerken
met stedenbouwkundige vergunning energieprestatie- en binnenklimaateisen (‘EPB’-eisen) opgelegd. Bij een nieuwbouw, grote uitbreiding of herbouw van een woning
gelden er bijkomende eisen inzake warmte-isolatie en energieprestatie- en binnenklimaateisen (EC-B05). Aan de tertiaire sector
(EC-C02) en de industriële gebouwen (ECC04) worden eveneens specifieke EPB-eisen
opgelegd.
In de medische, sociale en onderwijssector hebben de gewesten ook specifieke ener-

gieprestatieprogramma’s en –reglementering opgelegd die in maatregel EC-C03 zijn
verwerkt.
In de 3 gewesten werden erkende energiedeskundigen aangesteld voor het uitvoeren van energieaudits in woningen, zodat
een kwaliteitsvol advies kan worden verstrekt (EC-A04).
De federale en gewestelijke acties streven naar een rationeel energiegebruik en de
bevordering van duurzame energie in overheidsgebouwen (OB-B01). In dit verband
werden verschillende maatregelen genomen:
de invoering van een energieboekhouding,
een campagne voor energieaudits, de terbeschikkingstelling 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.
EC-B01 Financiële stimulansen voor
rationeel energiegebruik (REG) en
gebruik van hernieuwbare energiebronnen
Het doeltreffendste middel om de gebruikers te stimuleren tot REG en gebruik te
maken van HEB is hen financiële stimulansen aan te bieden. Het gaat voornamelijk om
fiscale maatregelen of premies waarvan de
bedragen jaarlijks worden geactualiseerd. Ze
beogen de isolatie van daken, muren en vloeren, de vervanging van enkele door dubbele
beglazing, de warmte-isolatie van een nieu-
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we eengezinswoning, de bouw van een passieve eengezinswoning, de installatie van een
verluchtingssysteem met warmterecuperatie,
gasverwarmingsketels op lage temperatuur,
condensatieketels of warmeluchtgeneratoren, doorstroomgasboilers of condensatiegeneratoren voor warm water, luchtverhitters,
condensatiegeneratoren voor warme lucht en
stralingstoestellen – verwarming, warmtepompen, biomassaverwarmingsketels (hout,
graangewassen, enz.), warmteregulatie
(thermostatische radiatorkranen, kamerthermostaten, enz.), energieaudits, infrarood
thermografie, warmtekrachteenheden, analyses van elektriciteitsverbruik (voor syndici),
installatie van een systeem voor het beheer
van elektrische installaties (voor syndici), en
verbetering van de energie-efficiëntie van de
verlichting (voor syndici).
De lijst met ondersteunde investeringen
wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de
actualiteit en de prioriteiten van de overheden. Vooral de premies worden aangepast
naarmate er nieuwe voorschriften worden
aangenomen zodat alleen de inspanningen
die verder gaan dan de minimumnorm ondersteund worden. De uitbreiding van isolatiesubsidies, meer bepaald in renovatieprojecten en ten behoeve van passieve of
energiearme gebouwen, moet bijdragen tot
de reductie van CO2-emissies.
De toepasselijke belastingvermindering
en de maximumbedragen die mogen worden
afgetrokken zijn geleidelijk opgevoerd tot
2012. Via de programmawet van eind 2006
werd de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in woningen
verdubbeld, nl. van 1.000 naar 2.000 EUR.
Deze belastingvermindering kan worden
gecumuleerd met de premies die door de
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gewesten en/of de netbeheerders worden
verstrekt in het kader van hun REG-openbaredienstverplichtingen (zie ook EC-A01).
Het Vlaams Gewest voorziet sinds 2008
voor personen die niet of slechts gedeeltelijk kunnen genieten van het federale personenbelastingvoordeel in een premie voor
energiebesparende investeringen. Dit fiscale
mechanisme is inmiddels om budgettaire
redenen en vanwege de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten grotendeels
stopgezet: alleen dakisolatie blijft aftrekbaar.
Wat de gewesten betreft kan hier ook het
energierenovatiekrediet worden vermeld of
de leningen aan nultarief. Sinds 2008 heeft
het Vlaams Gewest aanvullend nog een vermindering van de onroerende voorheffing
voor energiezuinige nieuwbouw ingevoerd.
In Wallonië hebben deze mechanismen geleid tot een daadwerkelijk energiebeleid,
getiteld “Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu”, in het kader waarvan de openbare
diensten echte renovatiecontracten aan woningeigenaren aanbieden. Op voorwaarde dat de eigenaren zich verbinden tot een
programma met werken voor ten minste één
aspect van de “verbetering van het omhulsel
van het gebouw” en één aspect van de “verbetering van de verwarmings- of warmwatersystemen”, komen zij in ruil hiervoor in
aanmerking voor een aantal premies en kunnen zij het saldo van de investeringen dekken met een renteloze lening. Dit systeem
omvat verder nog subsidies voor woningrenovaties en voor de meest behoeftigen. Sinds
zijn tenuitvoerlegging is het een enorm succes gebleken.

4. Beleid en maatregelen

EC-CO1 / OB-B02 Financiering door
een derde investeerder in de overheidssector
Om de energie-efficiëntie in de overheidsgebouwen te bevorderen en de belemmeringen 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 inzake daling van het energieverbruik maar
waarvan de investeringskost voor de eigenaar of beheerder van het gebouw te hoog
ligt.
De besparingen op de energiefactuur zullen in een eerste fase worden gebruikt om de
door de vennootschap 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 gekregen met betrekking tot de installatie van fotovoltaïsche
zonnepanelen op de daken van de federale
overheidsgebouwen.
IP Invloed op industriële processen
In de industrie heeft de combinatie van
het toekennen van CO2-quota’s onder het
ETS-stelsel en de verbintenissen die de bedrijven aangingen via:
–– de bedrijfsakkoorden over energie/CO2
in Wallonië
–– de
energiebeleidsovereenkomst
in
Vlaanderen,

aanzienlijke emissiereducties mogelijk gemaakt, voorbij de prestaties van het zogeheten “business as usual” scenario.
Daarnaast werden eveneens aanzienlijke
resultaten geboekt inzake de reductie van de
uitstoot van industriële processen, zeker wat
betreft de uitstoot van N2O.
De grote assen van het beleid inzake
energiebehoud en de strijd tegen klimaatverandering in de industriesector zijn enerzijds de tenuitvoerlegging van het Europees
emissiehandelssysteem (Emission Trading
System, ETS) en anderzijds een aantal bedrijfsakkoorden tussen de Vlaamse en Waalse overheid en hun voornaamste industriële
actoren. Beide assen waren lange tijd nauw
verbonden, zolang de staten/gewesten verantwoordelijk waren voor de uitwerking van
een quotatoewijzingsplan. De technische
inhoud van de akkoorden verschafte het
ETS-systeem toen immers de methodologie
om de uitstoot te kunnen evalueren op de industriële sites waaraan emissiequota’s zouden moeten worden toegekend.
Alle procedures voor toekenning, controle en rapportage voor het ETS-systeem
zijn goedgekeurd en in werking getreden.
Het veilingsysteem voor de toewijzing van
emissiequota’s is operationeel.
In Wallonië worden de bedrijfsakkoorden gesloten voor de hele bedrijfstak, teneinde de energie-efficiëntie en de bijbehorende
emissies op de betrokken sites te verbeteren.
In Vlaanderen bestaan twee soorten akkoorden: “benchmarkconvenanten” voor de grote
energiegebruikers, en “auditconvenanten”
voor middelgrote gebruikers. Die akkoorden
hebben betrekking op een zeer groot aantal
bedrijven en zijn een groot succes. Ze beslaan ruim 80% van het uiteindelijke ener-

giegebruik van de industrie in elk van de 2
gewesten.
Verder hebben de gewesten ook subsidies
ingevoerd voor investeringen in energiebesparing of in het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen in de industrie. Deze mechanismen werden meer bepaald ontwikkeld in
het kader van het gewestelijk beleid ter ondersteuning van de economische expansie.

IP-A01 Belgisch Nationaal toewijzingsplan voor 2008-2012

De federale staat kent eveneens fiscale kortingen toe voor investeringen van dit
type. Deze fiscale steun kende daarentegen
slechts een beperkt succes, mogelijk wegens
gebrek aan informatie of aantrekkelijkheid
(cf. IP-A06).

Met het oog op de toepassing van richtlijn
2003/87/EG zijn de gewesten verantwoordelijk voor het toewijzen van CO2-emissierechten aan installaties die op hun grondgebied zijn gevestigd en die deelnemen aan
het Europese emissiehandelssysteem. Het
Belgische nationale toewijzingsplan voor

Tabel 4.6 Industriële processen (IP); clusters IP-A, IP-B en IP-C

Industriële processen

Verantwoordelijke entiteiten
Federaal

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

X

IP-A: Maatregelen inzake de productie van CO2: maximaliseren van de energie-efficiëntie van de industrie
IP-A01: Belgisch Nationaal toewijzingsplan voor 2008-2012

X

X

IP-A02: bedrijfsakkoorden en vrijwillige akkoorden

X

X

IP-A03: opstellen van energieplannen door de industrie

X

IP-A04: referentiecentrum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IP-C01: specifiek akkoord met de producenten van salpeterzuur

X

X

IP-C02: reductie van de N20-uitstoot uit de caprolactam-industrie

X

IP-A05: stimuleren van duurzame bedrijfsterreinen
IP-A06: specifieke financiële maatregelen en Ecologiepremie
IP-B: Maatregelen inzake fluorverbindingen
IP-B01: verminderen van de uitstoot van fluorverbindingen: HFK’s, PFK’s
IP-B02: verminderen van gebruik van fluorverbindingen: SF6
IP-C: Maatregelen inzake de productie van N2O

2008-2012 bestond uit drie gewestelijke
plannen. De federale overheid coördineerde
het Belgische plan en verzekerde de rol van
aanspreekpunt voor de contacten met de Europese Commissie.
Het aandeel van de staten en gewesten in
de uitwerking van het ETS-systeem voor de
jaren 2013-2020 is grotendeels operationeel.
De Europese Commissie stelt voor deze periode een Europees toewijzingsplan op met
een lastenverdeling per sector, waarbij ze
zich meer bepaald baseert op de prestaties
van als “benchmark” dienende referentie-installaties voor de toekenning van quota’s in
situaties waar de bedrijven gratis quota’s
ontvangen (omwille van hun risico op indirecte carbon leakage). De lidstaten (en bij
ons in België de betrokken gewesten) zijn
belast met de omzetting van de toewijzingen
naar de bedrijven, het beheer van de registers
en de controleprocedures on site.
IP-A02 Bedrijfsakkoorden en
vrijwillige akkoorden
Gelijklopend met het toewijzingsplan
sloten de gewesten bedrijfsakkoorden met
de belangrijkste industriële federaties. De
bedrijfsakkoorden in België spitsen zich toe
op het verbeteren van de energie-efficiëntie.
In Vlaanderen worden de energie-intensieve bedrijven met een energieverbruik
van tenminste 0,1 PJ gestimuleerd om hun
energiegebruik terug te dringen door toe te
treden tot een energiebeleidsovereenkomst.
In navolging van de vroegere audit- en
benchmarkconvenanten, heeft de Vlaamse
overheid in samenspraak met de sectoren
een energiebeleidsovereenkomst voor enerzijds de ETS-bedrijven en anderzijds de
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niet-ETS-bedrijven uitgewerkt voor de periode 2013-2020. Bedrijven die toetreden tot
de energiebeleidsovereenkomst verbinden
zich ertoe om een energieplan op te stellen
en alle rendabele maatregelen hierin uit te
voeren. Voorts engageren toegetreden bedrijven zich om potentieelstudies voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (WKK) en
voor warmte- en koudenetten uit te voeren
en energiebeheersmaatregelen te implementeren. De Vlaamse overheid stelt als tegenprestatie dat ze geen bijkomende Vlaamse
beleidsmaatregelen zal opleggen gericht op
verdere energie-efficiëntie of CO2-reducties
met betrekking tot de industriële activiteiten
die onder de overeenkomst vallen.
In Wallonië hebben de bedrijfsakkoorden
betrekking op meer dan 80% van het energieverbruik van de Waalse industrie. Volgens
deze akkoorden engageren de industriesectoren zich elk voor een doelstelling inzake
verbetering van hun energie-efficiëntie en
hun efficiëntie inzake emissie van broeikasgassen (hier uitsluitend CO2), binnen een
bepaalde termijn. Die doelstellingen worden
op objectieve wijze vastgelegd aan de hand
van audits, waarbij alle investeringen worden overwogen die haalbaar zijn en voldoen
aan veeleisende rentabiliteitscriteria, om
zich ervan te vergewissen dat de deelnemende bedrijven zich engageren tot een actieplan
dat duidelijk verder gaat dan “business as
usual”. In ruil daarvoor gaan de gewestelijke
overheden, in het kader van hun bevoegdheden, de verbintenis aan langs reglementaire
weg geen bijkomende eisen inzake energie
en uitstoot van broeikasgassen die bij het
bedrijfsakkoord zijn betrokken, op te leggen
aan de contracterende bedrijven. Zij gaan tevens de verbintenis aan bij de nationale en
Europese overheden het principe van een
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vrijstelling van elke energie/ CO2-taks of
minstens van de gevolgen daarvan te verdedigen. Het engagement van de bedrijven is
vrijwillig.

en deel uitmaken van één van de categorieën
op een vastgelegde lijst. Het fiscaal voordeel
wordt doorgerekend op hun inkomsten of
winsten.

De akkoorden worden momenteel verlengd voor de periode 2013-2020. Daarbij
wordt een specifiek luik toegevoegd in verband met de mogelijkheden om hernieuwbare energiebronnen te exploiteren op de
industriesites, en worden de betrokken bedrijven verzocht om de CO2–uitstoot van
hun belangrijkste producten in kaart te brengen, hetzij via een koolstofbalans van hun
site, hetzij via een analyse van de levenscyclus van hun producten.

Door middel van investeringspremies
stimuleren de gewesten de investeringen
in energie-efficiëntie in de industrie. Onder
ecologie-investeringen wordt verstaan: milieu-investeringen, investeringen op energiegebied, investeringen in hernieuwbare
energie en investeringen in warmtekrachtkoppeling. Deze steunmaatregelen kunnen
cumulatief worden toegepast met andere
steunmechanismen, meer bepaald de groenestroomcertificaten en de warmtekrachtcertificaten, en met de federale belastingvermindering.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kunnen de ondernemingen toetreden tot
het labelsysteem “ecodynamische onderneming”. Dit milieumanagementsysteem
met label is een officiële erkenning in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ondernemingen die goede praktijken inzake milieubeheer toepassen. Het beloont hun milieudynamisme en hun vooruitgang ter zake,
vooral op het gebied van afvalbeheer, rationeel energiegebruik en mobiliteitsbeleid.
IP-A06 Specifieke financiële maatregelen en Ecologiepremie
De bedrijven kunnen 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. Deze investeringen moeten betrekking hebben op een rationeler energiegebruik, de verbetering van de
industriële processen wat energie betreft, de
recuperatie van energie in de industrie, enz.

4. Beleid en maatregelen

IP-B01 , IP-B02 (en WA-E)
Verminderen van de uitstoot van
fluorverbindingen
België werkt mee aan de strijd tegen
de uitstoot van fluorverbindingen (F-gassen), overeenkomstig Verordening (EG) nr.
842/2006/EG inzake bepaalde gefluoreerde
broeikasgassen en overeenkomstig de richtlijnen 2006/40/EG en 2000/53/EG.
De Europese verordening 842/2006 stelt
meer bepaald dat de EU-lidstaten opleidingsprogramma’s en certificeringen moeten
invoeren voor personeel en bedrijven die betrokken zijn bij de installatie, het onderhoud
en de dienst na verkoop van koelinstallaties.
Ook voert zij een periodieke controleregeling in van installaties voor koudeproductie
die fluorverbindingen bevatten.
Richtlijn 2006/40/EG legt een bepaalde
lekdichtheid op aan de klimaatregelingsapparatuur in voertuigen en verbiedt het ge-

bruik 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 reglementeringen goed over de exploitatie van vaste koel- en klimaatregelingsinstallaties en
warmtepompen die koelgassen bevatten.
De reglementeringen verduidelijken meer
bepaald enkele elementen van Verordening
842/2006.
De drie gewesten keurden, overeenkomstig Verordeningen 842/2006 en 303/2008
(die ten aanzien van Verordening 842/2006
extra duidelijkheid verschaft over de certificering van koelbedrijven en -technici), ook
reglementaire bepalingen goed inzake de
erkenning van technici die instaan voor de
installatie en het onderhoud van stationaire
toepassingen die gefluoreerde koelgassen
bevatten. De opleidingen en certificeringsexamens voor technici worden georganiseerd door erkende certificeringscentra.
Het Vlaams Gewest heeft een gelijkaardige regelgeving goedgekeurd voor brandbeschermingssystemen (toepassing van
Verordening 842/2006 en 304/2008) met fluorgassen en hoogspanningsschakelaars met
SF6 (toepassing van Verordening 842/2006
en 305/2008), alsook voor personen betrokken bij de terugwinning van koelmiddel uit
airco’s van personenwagens en lichte bestelwagens (toepassing van EU-verordening
842/2006 en 307/2008). Daar de door de
bedrijven en technici verkregen certificaten
conform de voornoemde Europese regelgeving worden beschouwd als Europese certificaten, gelden zij voor het hele Belgisch
grondgebied.

Tabel 4.7 Transport; clusters TR-A, TR-B, TR-C en TR-D

Transport

Verantwoordelijke entiteiten
Federaal

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

TR-A01: mobiliteits- of verplaatsingsplan op lokaal niveau (gemeenten, bedrijven)

X

X

X

X

TR-A03: promotie van het fietsgebruik

X

X

X

X

TR-A: De intermodaliteit van de transportmiddelen bevorderen
TR-A02: het openbaar vervoer verbeteren en promoten

TR-A04: promotie van multimodale systemen voor goederen

TR-A05: verbetering van de doorstroming (beheer van de verkeersopstoppingen en -regeling)

X
X

TR-A06: stedelijke verplichtingen inzake parkeren
TR-A07: belasting op het wegvervoer

X
X
X
X

X
X
X
X

TR-A08: gratis openbaar vervoer voor werknemers

X

TR-B01: promotie van carpooling

X

X

X

TR-B03: stimuleren van telewerk

X

X

X

TR-B05: ecodriving

X

TR-C01: fiscale maatregelen voor de aankoop van nieuwe voertuigen

X

TR-B: Het verhogen van de vervoersefficiëntie
TR-B02: promotie van carsharing

TR-B04: vervoersefficiëntie goederenvervoer verbeteren
TR-C: De promotie van milieuvriendelijke voertuigen

TR-C02: aanmoediging van de aankoop van energiezuinige voertuigen

TR-C03: evaluatie van de milieu-impact van voertuigen en hervorming van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling
(ECOSCORE)

X

TR-C04: specifieke steun voor de bouw van schone voertuigen

TR-D01: fiscale vrijstelling van biobrandstoffen

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

TR-C05: best beschikbare technieken in het openbaar vervoer
TR-D: Biobrandstoffen

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
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Het Vlaams Gewest voorziet ook in
ecologiepremiemogelijkheden (zie IP-A06)
voor ombouw van bestaande koeltoepassingen met F-gassen naar milieuvriendelijke
koelmiddelen. Ook voor het plaatsen van
nieuwe koeltoepassingen met milieuvriendelijke koelmiddelen kan een ecologiepremie
verkregen worden.
IP-C01 en IP-C02 Reductie van de
N2O-uitstoot uit de salpeterzuur- en
caprolactamindustrie
Meerdere sites zijn verantwoordelijk
voor de uitstoot van N2O bij de productie
van salpeterzuur. Als eerste stap sloten het
Vlaams Gewest en de directie van het bedrijf
een akkoord om de emissies op de Vlaamse
sites sterk terug te dringen, in essentie door
middel van een door dit bedrijf ontwikkelde
katalysator.
Sinds 2011 heeft een ander akkoord geleid tot emissiereducties van dezelfde orde
in Wallonië. Dit akkoord kreeg de vorm van
een binnenlands JI-project.
De N2O-emissies uit de caprolactamproductie zijn afkomstig van één producent in
het Vlaams Gewest. Het bedrijf heeft al concrete initiatieven genomen om deze uitstoot
terug te dringen. Daarnaast werd er onderzoek gedaan naar beschikbare emissiereductietechnologieën. Dit onderzoek schept veelbelovende perspectieven voor een effectieve
uitstootreductie op middellange termijn (via
de inbouw van katalysatoren). Bovendien
heeft het bedrijf momenteel al een uitstootreductie gerealiseerd ten opzichte van het
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uitstootniveau in 1990 door een optimalisatie van de gebruikte productieprocessen.
TR- Ontwikkeling van duurzame
transportmiddelen
Een beleid om de BKG-emissies in het
transport terug te dringen moet de volgende
drie assen volgen:
1. de mobiliteitsbehoeften beperken door
bijvoorbeeld thuiswerk en videoconferenties aan te moedigen of de afstanden
tussen zones voor wonen, werken en
vrije tijd te verminderen;
2. indien een verplaatsing onontkoombaar
is, erop toezien dat hiervoor het meest
milieuvriendelijke vervoermiddel wordt
gebruikt: lopen of fietsen voor kleine trajecten, openbaar vervoer voor de grotere
afstanden
3. indien de verplaatsing noodzakelijk over
de weg gaat, de weggebruikers aanmoedigen op een soepele, milieuvriendelijke
manier te rijden, efficiënte voertuigen
aan te schaffen en waar mogelijk met
meerdere personen in één voertuig te reizen.
Twee aspecten komen meer bepaald aan
bod in het Nationaal Klimaatplan:
–– de bevordering van modale verschuivingen, om verplaatsingen in personenwagens te vervangen door het openbaar
vervoer (trein, bus, metro) of het goederentransport per trein of over water te
ontwikkelen;
–– financiële stimulansen om de keuze van
de gebruikers te leiden naar minder energieverbruikende voertuigen.

4. Beleid en maatregelen

TR-A01 / OB-C01 Mobiliteitsplan
Lokale mobiliteitsplannen, hetzij op het
niveau van de steden en gemeenten, hetzij in
samenwerking met ondernemingen en overheidsinstellingen (scholen, administratie),
worden gerealiseerd door alle deelentiteiten. 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
maatregelen over die bedoeld zijn om de
kwaliteit en het aanbod van openbaar vervoer te verbeteren, de mensen aan te moedigen om te kiezen voor de alternatieven
voor woon-werkverkeer, liever dan de eigen
wagen te nemen, het gebruik van de fiets te
bevorderen, enz. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de aanpassing van de reglementen over de aanleg van wegen, signalisatie,
enz. waardoor de commerciële snelheid van
het openbaar vervoer wordt verhoogd en de
zwakkere verkeersgebruikers (voetgangers
en fietsers) meer veiligheid wordt geboden.
TR-A02 Het openbaar vervoer verbeteren en promoten
Een van de prioriteiten van België inzake
mobiliteit 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 diversifiëren, komt tot uiting door
bijkomende maatregelen die op federaal en
gewestelijk niveau worden genomen. Grote
infrastructuurprojecten worden opgestart in
overleg tussen de verschillende autoriteiten
– zoals het gewestelijk expresnet GEN of het

Diabolo-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 naamloze vennootschappen naar publiek recht van
de NMBS-groep, (spoorwegen) een dubbele
basisopdracht: enerzijds het spoorvervoer op
het Belgische net promoten en op die manier een alternatief bieden voor de andere,
minder milieuvriendelijke vervoermiddelen,
en anderzijds een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening verzekeren, zodat het spoorverkeer sneller toeneemt dan de algemene
verkeerstoename voor alle vervoermiddelen
samen.
In het Vlaams Gewest krijgt het
woon-werkverkeer op korte termijn de
grootste aandacht. Het Pendelplan bevat informatie over de noodzakelijke acties voor
het woon-werkverkeer. Het openbaar vervoer in Vlaanderen wordt ook verder uitgebouwd en verbeterd via o.a. de nodige infrastructuurwerken, … Daarnaast vinden er
ook allerlei sensibilisatiecampagnes plaats
(zie hoofdstuk sensibilisering). In Wallonië
werden verschillende maatregelen ter promotie van het openbaar 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, bijzondere maatregelen voor
personen die hun nummerplaat inleveren bij
de DIV, enz.
De ‘Maisons de la Mobilité TEC’32 geven, naast informatie over de dienstregeling
De openbaarvervoersbedrijven heten “TEC” in
Wallonië, “De Lijn” in Vlaanderen en “MIVB/STIB”
in Brussel
32

van de autobussen, een reeks inlichtingen
over de verschillende transportmogelijkheden in Wallonië: de partnerships met de
taxibedrijven, de promotie van carsharing
Cambio, de fiets, de gecombineerde abonnementen TEC-NMBS, TEC-MIVB, TEC-De
Lijn, de inruiling van de nummerplaat, enz.
Het openbaar vervoer alleen - hoe doeltreffend het ook mag zijn – kan niet aan alle
verplaatsingsbehoeften beantwoorden. Daarom voert de MIVB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beleid van intermodaliteit,
waarbij men permanent op zoek gaat naar
complementariteit tussen het openbaar vervoer en andere vervoermiddelen.
Sinds 2006 keert het Gewest de Brussel’air-premie uit aan de Brusselaars die hun
nummerplaat inleveren. Met deze premie van
525 EUR moedigt het Gewest de Brusselaars
aan afstand te doen van hun wagen en hun
oude vervuilende wagen te laten vernietigen.
De Brussel’air-premie bestaat uit een abonnement op het openbaar vervoer en/of een
fietscheque, gecombineerd met een Cambio-abonnement (carsharing). In één jaar tijd
zullen zullen meer dan 1.500 Brusselaars een
Brussel’air-premie ontvangen hebben.
De hoeksteen van deze maatregelen ligt
in het gratis aanbieden van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer aan werknemers (TR-A08) en ambtenaren (OB-C02).
Het openbaar vervoer wordt ook aantrekkelijker gemaakt door een zichtbaar
beeld van duurzaamheid via het gebruik van
de best beschikbare technologieën (zie TRC05).
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).

de sociale economie de ruimte krijgen voor
de verhuur of herstelling van fietsen of voor
allerhande aanverwante diensten.

TR-A03 Promotie van het fietsgebruik

De drie gewesten voerden diverse maatregelen in ter bevordering van het fietsgebruik:

Het gebruik van de fiets en de verplaatsing te voet worden vooral aanbevolen voor
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 werkgever 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 maart 2010
werd de maximumvrijstelling vastgelegd op
0,20 EUR per km en werd eveneens vastgelegd dat dit bedrag onderhevig is aan indexering. Voor 2013 betekent dit een bedrag van
0,22 EUR per km.
De aanschaf en terbeschikkingstelling
van dienstfietsen, bestemd voor de professionele verplaatsingen of het woon-werkverkeer van het personeel, evenals het onderhoud en de herstelling van fietsen, komen in
aanmerking voor een vermeerderde belastingaftrek van 120%.
In de nieuwe beheersovereenkomsten
(en ook in de bedrijfsplannen) van Infrabel
en de NMBS wordt bijzondere aandacht geschonken aan het bevorderen van het fietsgebruik. Zo hebben de autoriteiten de verzekering gekregen dat het aantal fietsparkings
zou worden verhoogd en dat het toezicht op
de fietsstallingen zou worden verbeterd, dat
de ‘fietspunten’ in de stations zouden worden uitgebouwd, zodat ondernemingen uit

–– een investeringsprogramma met het oog
op de aanleg van fietspaden langs de gewestwegen
–– de openstelling van het fietsverkeer in
beide richtingen in eenrichtingsstraten
–– de invoering van een aantal aangepaste
faciliteiten (specifieke stallingplaatsen,
verhuurstations voor fietsen en kleine
hersteldiensten), meer bepaald aan de
belangrijkste stopplaatsen en stations
van het openbaar vervoer
–– de bouw van een wegennet bestemd voor
voetgangers, fietsers, personen met een
beperkte mobiliteit en ruiters
–– in verscheidene steden werd op meerdere plaatsen op straat een verhuursysteem
voor fietsen ingericht ter bevordering
van occasionele fietsverplaatsingen
De federale regering en de gewesten
kennen een kilometervergoeding toe aan de
ambtenaren die de fiets gebruiken voor (een
deel van) hun woon-werkverplaatsingen
(OB-C03).
TR-B03 Stimuleren van telewerk
Telewerken 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. In samenspraak
met de sociale partners wordt telewerken gestimuleerd.

Alle autoriteiten (federale overheid en de
3 gewesten) bieden een vorm van telewerken
aan hun personeel.
TR-B05 Ecodriving
In toepassing van de richtlijn 2003/59/
EG, die in Belgisch recht werd omgezet bij
koninklijk besluit van 4 mei 2007, is de invoering van een “vakbekwaamheidsattest”
voor het besturen van voertuigen bedoeld
om een gedragsverandering in de rijstijl
van de bestuurders, inclusief de professionele chauffeurs, tot stand te brengen. De
principes van het milieuvriendelijk (zuinig)
rijden (aangepaste snelheid, aangepaste snelheidsveranderingen, verstandig gebruik van
toebehoren, correcte bandenspanning, enz.)
zouden een automatisme moeten worden die
de bestuurder dagelijks toepast.
Na de opname, in september 2008, van
ecodriving in de les- en exameninhoud voor
het rijbewijs van de bestuurders van bussen
en autocars (categorie D), werd dit onderdeel
in september 2009 uitgebreid naar de theoretische en praktische lessen en de examens
voor het rijbewijs van vrachtwagenbestuurders (categorie C).
Er worden acties opgezet voor het grote
publiek en voor specifieke doelgroepen (zoals handelsvertegenwoordigers of professionele bestuurders) en voor de overheid (bv.
opleiding van het gemeentepersoneel).
In uiteenlopende mate hebben de gewesten de nodige technische voorzieningen verworven en opleidingen ontwikkeld die tot nu
toe voornamelijk gericht waren op professionele chauffeurs (vrachtwagenbestuurders of
bestuurders in het openbaar vervoer). Soms
kampen zij met budgettaire problemen om
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hun projecten naar behoren te kunnen ontwikkelen.
TR-C03 Evaluatie van de milieu-impact van voertuigen (Ecoscore) en
hervorming van de verkeersbelasting
en de belasting op de inverkeerstelling
Deze maatregel bestaat eigenlijk uit twee
afzonderlijke luiken:
Het luik Ecoscore:
Deze maatregelen worden op regionaal
vlak versterkt door de promotie van de milieuvriendelijkere auto’s (op het vlak van de
uitstoot van CO2 en van andere vervuilende
stoffen). Deze evaluatie gebeurt meer bepaald op basis van het Ecoscore- systeem dat
de auto’s klasseert op basis van hun potentiële milieu-impact. De verschillende schadelijke effecten (broeikaseffect, geluidshinder en
luchtkwaliteit, impact op gezondheid en ecosystemen) worden mee in rekening gebracht
bij de bepaling van de Ecoscore.
NB: De aankoop van milieuvriendelijke voertuigen is onmisbaar voor de voorbeeldrol van de overheidsdiensten (OB-C07)
en is een vast onderdeel van de bepalingen
van duurzame overheidsopdrachten (OBA01).
Het fiscaal luik:
Dit luik werd uitgebreid met een intergewestelijke samenwerking, om het belastingstelsel van de gewesten met betrekking tot
het wegvervoer te wijzigen.
Op 21 januari 2011 werd tussen de drie
gewesten een politiek akkoord gesloten om
de verkeersbelasting te herzien. Dat akkoord
bepaalt dat de gewesten afspreken om, met
78

respect voor de specifieke eigenschappen
van elk gewest, samen te werken aan de hervorming van de verkeersbelasting, bestaande
uit:
1. de invoering voor vrachtwagens van een
tolsysteem op grond van het aantal werkelijk gereden kilometer, in plaats van
het Eurovignetsysteem dat België momenteel gebruikt en dat bestaat uit een
forfaitair bedrag in ruil voor het gebruik
door de vrachtwagens van de voornaamste verkeersinfrastructuren.
2. de invoering, voorafgaand aan de eventuele toepassing van een kilometerheffing
voor lichte voertuigen, van een gebruiksrecht voor lichte voertuigen afhankelijk
van de duur van het gebruik van de verkeersinfrastructuren – het elektronisch
vignet. Vanuit een streven naar billijkheid geldt dit forfaitaire gebruiksrecht
gekoppeld aan de reisduur ook voor
buitenlandse voertuigen die op het Belgisch verkeersnet rijden, opdat alle gebruikers van de verkeersinfrastructuren
bijdragen in hun kosten.
3. de invoering, tegelijk met het gebruiksrecht, van nieuwe berekeningsmethodes
voor de verkeersbelasting en de belasting
op de inverkeerstelling, die tot een groenere fiscaliteit moeten leiden, de milieulast en -impact van het verkeer moeten
verlagen en de kosten van het gebruik
van de wegen moeten internaliseren. De
belasting zal gebaseerd worden op milieuparameters, meer bepaald op basis van
de uitstoot van CO2 en de voornaamste
vervuilers (microdeeltjes, NOx, lawaai,
enz).
Volgens de voorwaarden van het akkoord
heeft de hervorming van de verkeersbelas-
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ting ten doel een billijker belastingstelsel in
te voeren, de mobiliteit en de luchtkwaliteit
te verbeteren en de milieuprestatie van het
transportstelsel in de drie gewesten te verhogen.
Om dit akkoord ten uitvoer te leggen,
hebben de gewesten een technisch comité
opgezet dat de aspecten van samenwerking
en overleg tussen de drie gewesten ten uitvoer moet leggen en de concrete modaliteiten van de systemen moet bestuderen.
In augustus 2011 werd de hervorming
van de verkeersbelasting toegewezen aan
het consortium Fairway. Een politiek comité (CICP) en een administratief comité
(CICA), bestaande uit twaalf werkgroepen,
hebben de verschillende facetten van het
project geanalyseerd. Eind juli 2012 werd
een “voorlopige architectuur” goedgekeurd
door de drie gewestregeringen. Na raadpleging van de belanghebbenden, gevolgd door
een marktonderzoek, zal binnenkort een “definitieve architectuur” moeten worden geleverd, rekening houdend met de opmerkingen
van de Europese Commissie, die eveneens
geraadpleegd is. Op basis van de “definitieve
architectuur” wordt vervolgens een lastenboek uitgewerkt en een Single Service Provider (SSP) gekozen. De voorbereiding van
het project door de SSP zal halverwege 2014
van start gaan, gevolgd door een effectieve
lancering eind 2015 of in de loop van 2016.
TR-D01 Fiscale vrijstelling van biobrandstoffen
Conform de Europese wetgeving ter
bevordering van het gebruik van biobrandstoffen heeft België een aantal initiatieven
genomen:

–– De productie van de biobrandstoffen
is onderworpen aan een lastenboek dat
werd vastgelegd in de wet van 10 juni
2006 betreffende biobrandstoffen, die
vooral de criteria inzake leefmilieu
(meest gunstige balans van broeikasgassen, beste energie-efficiëntie van de volledige keten), landbouwkunde (laagste
doses pesticiden en meststoffen), nabijheid (kortste afstand tussen de plaats van
productie en de productie-eenheid van de
biomassa), enz. bepaalt.
–– Op grond van deze criteria zijn de autoriteiten akkoord gegaan met de productie
en afzet van biobrandstoffen door een
beperkt aantal producenten, geselecteerd
middels een oproep tot het indienen van
projecten.
–– De federale overheid heeft een fiscale
vrijstelling goedgekeurd voor bepaalde
hoeveelheden bioethanol en biodiesel
en heeft hoeveelheden biobrandstoffen
voorgeschreven die moeten worden vermengd met de benzine en dieselolie die
op de markt worden aangeboden.
Op het ogenblik worden die voorschiften
herzien en bijgesteld om aan de nieuwe criteria van de Europese Unie te voldoen. De
nieuwe criteria gaan meer bepaald uit van
een vermenging van 6% in dieselolie, tot 9%
in benzine E10 en 4% in benzine E5 (% in
volume). Bovendien opent het de deur voor
de mogelijke productie en vermenging van
biobrandstoffen van de tweede generatie.
In dit wijzigende kader heeft België van
de Europese Unie de toestemming gekregen
om over een periode van 1 jaar geleidelijk
een einde te maken aan de fiscale vrijstelling
en een geleidelijke overgang te maken naar

nieuwe voorschriften voor productie en afzet.
TR-C01 / TR-C02 / OB-A01 / OB-C07
Aankoop van nieuwe energiezuinige
voertuigen
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 geplande reductie van CO2-emissies te realiseren. 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
auto wil kopen, objectieve en vergelijkende
informatie tussen de verschillende modellen
die op de Belgische markt voorhanden zijn.
Verscheidene fiscale maatregelen vallen
eveneens onder de bevoegdheid van de federale autoriteit:
–– de werknemer die een firmawagen heeft,
betaalt een taks op het voordeel van alle
aard (VAA). Sinds 1 januari 2012 houdt
die taks niet langer rekening met de
woon-werkafstand, maar wordt hij berekend op basis van de CO2-uitstoot en de
cataloguswaarde van het voertuig
–– sinds 1 januari 2005 is de werkgever,
voor elke firmawagen die tevens voor
privédoeleinden wordt gebruikt, een
solidariteitsbijdrage verschuldigd in de
vorm van een CO2-taks, berekend op basis van het type brandstof en de CO2-uitstoot van de wagen. Op 1 januari 2012

werd de formule voor de berekening van
de jaarlijkse bijdrage herzien
–– nog altijd wat de werkgever betreft zijn
sinds 1 januari 2012 nieuwe maatregelen
van toepassing voor de aftrekbaarheid
van onkosten: de fiscale aftrekbaarheid
van firmawagens wordt in hogere mate
afhankelijk gemaakt van de uitstoot van
CO2.
In het Waals Gewest wordt sinds
01/01/2008 een ecofiscale stimulus gegeven
bij elke aankoop van een auto door een natuurlijke persoon. Dit geldt niet voor firmawagens.
Sinds 1 januari 2013 ziet die stimulus er
als volgt uit:
–– de koper ontvangt een bonus tussen
2500 € en 250 € wanneer het emissiepercentage tussen 0 en 70 g CO2 ligt.
–– een malus van minimaal 100 € wanneer
het emissiepercentage van het voertuig
hoger is dan 145 g CO2, en maximaal
2500 € wanneer het emissiepercentage
van het voertuig hoger is dan 255 g CO2.
Het Vlaams Parlement heeft op 15 februari 2012 een decreet aangenomen tot hervorming van de belasting op de inverkeerstelling
van een voertuig door natuurlijke personen,
dat van kracht werd op 1 maart 2012. Die
taks wordt gemoduleerd naar de uitstoot van
CO2 en de Euronorm. Verder bevordert het
decreet de aankoop van wagens die op aardgas (CNG) en op LPG rijden.
TR-A04 Promotie van de multimodale
systemen voor goederen
Voor het goederenvervoer is de ontwikkeling van multimodale platforms een cen-

trale maatregel. Deze maatregel zorgt ook
voor de verbetering van de waterweg- en
spoortransportmiddelen.
In dit verband steunt de federale regering
het NAIADES-programma van de Europese Commissie ter promotie van de binnenscheepvaart, meer bepaald door de fiscale
vrijstelling van de belasting op de meerwaarden die op de binnenschepen voor de commerciële vaart worden gerealiseerd. Door
hieraan bovendien ecologische voorwaarden
te koppelen, draagt de maatregel eveneens
bij tot een verbetering van de ecologische
prestaties van de binnenvaart. De federale staat steunt eveneens het gecombineerde
transport in België via een steunmechanisme
ten voordele van de multimodale transportoperatoren die gebruik maken van het spoor
voor afstanden van minder dan 300 km.
In het Vlaams Gewest zet Flanders Land
Logistics verder in op het optimaliseren van
de logistieke keten, het verbeteren van de
fijnmazige distributie, het stimuleren van
initiatieven inzake groene logistiek/retour
logistiek en het behouden en aantrekken van
logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde. De bedrijven worden (o.m.
via logistieke consulenten) ondersteund bij
het zoeken naar duurzame alternatieven. De
nodige ondersteunende tools zoals een roadmap groene logistiek, een simulatiemodel ter
optimalisering van het tijdstip van goederenstromen over de weg, best practices inzake
groene logistiek, voor- en nadelen bij het
gebruik van emissietools,… worden hiertoe
uitgewerkt. Er is ook ondersteuning voorzien door middel van logistieke consulenten.
Het 3E Binnenvaartactieplan en het in
opmaak zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen
voorzien in stimulerende maatregelen voor

de binnenvaart. Het Flanders Inland Shipping Network (FISN), het 3E Binnenvaartconvenant en het 3E Binnenvaartactieplan
maken verder werk van een milieuvriendelijkere binnenvaart.
In Wallonië besliste de regering op 15
mei 2007 om de wetgeving over economische hulp voor het transport over de binnenwateren te herzien en zo te bevorderen. In het
kader van het Marshallplan voerde Wallonië
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 milieuvriendelijke vervoerwijze (het spoor en de binnenscheepvaart).
Bovendien programmeerde Wallonië voor
de periode 2007-2010 belangrijke investeringen (60 miljoen EUR) voor de realisatie
van verschillende multimodale 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 invoering 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,
moedigt het gewest de combinatie spoor-water aan, versterkt het de banden met de grote
Europese havens zonder overslag en benadrukt het de rol van de waterwegen voor het
vervoer van afval.
Maatregelen om de efficiëntie van het goederenvervoer te verhogen (beperking van verkeersopstoppingen, laad- en losproblemen,
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aanbod van voorbehouden parkeermogelijkheid, logistiek centrum, enz.) versterken
bovenstaande voorzieningen (zie TR-B04).
AG: Aanmoediging van het duurzame
beheer van de ecosystemen in land- en
bosbouw
Deze as bespreekt de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen van de hele landbouwsector in België en de maatregelen
bedoeld om de rol van koolstofputten in de
bosecosystemen te vergroten of te handhaven of de adaptatie ervan aan de klimaatverandering te bevorderen.

Tabel 4.8 Clusters en maatregelen voor de land- en bosbouw

Land- en bosbouw

Verantwoordelijke entiteiten
Federaal

AG-A: rationeel energiegebruik in de landbouw
AG-A01: REG voor glasteelten

X

AG-A02: financiële steun voor REG in de landbouw

Wallonië

X

X

AG-B01: beperken van de uitstoot van BKG afkomstig uit meststoffen en afvalwater

X

X

AG-C01: de ontbossing beperken en de herbebossing stimuleren

X

X

AG-B: beperking van de uitstoot van CH4 en N2O

AG-C: het potentieel van koolstofsequestratie in de bossen handhaven
AG-C02: behoud van de ecologische stabiliteit van bossen

X

AG-D: productie van biomassa voor energiedoeleinden
AG-D01: het Plan Hout-Energie

AG-D02: promotie van energieteelten voor specifiek gebruik

AG-D03: specifieke maatregelen voor de promotie van de biomethaniseringsketen

X

AG-D04: kwaliteitsnormen van brandstoffen

X

AG-E01: observatorium voor biomassa

X

AG-E: transversale maatregelen
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Vlaanderen
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X

Brussel

AG-A01 Rationeel energiegebruik
voor glasteelten

X
X
X
X

X

Behalve het gebruik van brandstoffen in
serres, worden de BKG-emissies in de landbouw sterk beïnvloed door de maatregelen
die de lidstaten moeten invoeren in het kader
van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat op het ogenblik grondig
wordt herzien.

X

In het Vlaams Gewest werden maatregelen getroffen om de CO2-uitstoot in de
land- en tuinbouw te beperken. Deze maatregelen focussen op de glasteelten aangezien
deze zeer belangrijk zijn in het noorden van
het land. In de eerste plaats wordt rationeel
energiegebruik (REG) door het inzetten van
diverse best beschikbare technieken gepromoot en ondersteund door de Vlaamse
overheid via financiële instrumenten, energieconsulenten, technologische dienstverlening, … Voor de energievraag die overblijft
na de REG-maatregelen wordt verder ingezet op het maximaal stimuleren en financieel
ondersteunen van het gebruik van diverse

hernieuwbare energiebronnen (zon, wind,
biomassa, groene koude of warmte, restwarmte). De impact van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt door (zware) stookolie waar mogelijk
te vervangen door aardgas en de combinatie van de fossiele brandstof met duurzame
technologieën.
Aangezien de meeste serres in het noorden van het land zijn gevestigd, is Wallonië
slechts beperkt verantwoordelijk voor de
uitstoot van CO2 afkomstig van fossiel energieverbruik in serres, maar toch bestaat er
een specifiek Waals steunmechanisme (voor
de installatie van serres met een hoog energierendement).
AG-D01 Het Plan Hout-Energie
In Wallonië werd in 2001 een ‘Plan
Bois-Energie’ (Plan Hout-Energie) ingevoerd. Het doel van dit plan is om op het
Waalse grondgebied een tiental projecten
voor automatische verwarming op hout, gasgeneratoren of andere technologieën 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.
In juni 2012 had het Plan al 45 installaties gesteund, met een totaal vermogen van
11,3 MW en een verwarmingsnetwerk van
7,6 km. Het is de bedoeling dat nog eens 44
projecten worden gesteund, met een totaal
vermogen van 9 MW en een netwerk van
meer dan 10 km.

AG-B01 Beperking van de uitstoot
van BKG afkomstig van meststoffen
en afvalwater
In de landbouw hebben de meeste maatregelen eerder betrekking op de teelttechnieken en de productiemiddelen dan op het
energiegebruik, en als zodanig steunen zij
op de bestaande beleidslijnen van het Programma betreffende het Duurzame Beheer
van Stikstof in de Landbouw, de milieumaatregelen in de landbouw en de voorwaarden
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
In Wallonië wordt verwacht dat de totale veestapel verder zal afnemen, wat de
druk op het klimaat uiteraard verder zal verlagen. Naast de PPO en de bovenvermelde
nitraatrichtlijn dienen de landbouwers (zowel Waalse als Vlaamse) ook te voldoen aan
de randvoorwaarden (cross compliance), die
o.a. inhouden dat er geen permanent grasland
gescheurd mag worden, dat de landbouwer
op regelmatige tijdstippen het koolstofgehalte en de zuurtegraad in zijn percelen moet
laten analyseren en dat er erosiebestrijdende
maatregelen genomen moeten worden bij
sterk erosiegevoelige percelen.
Verscheidene milieumaatregelen in de
landbouw dragen eveneens sterk bij tot een
vermindering van de inbreng van organische of minerale stikstof. Voorbeelden zijn
het verbod op minerale bemesting voor de
maatregelen “met gras bezaaide perceelsranden”, “extensieve groenstroken” en “ingerichte perceelstroken”. De maatregel “lage
veebezetting” heeft een directe impact op de
inbreng van organische stikstof, die indirect
tot uiting komt in de inventarissen via de
beperking van de veestapel. De maatregelen
voor een “verminderd gebruik van biociden

en meststoffen op graangewassen”, “natuurlijke weide” en “weiden met een hoge biologische waarde” helpen eveneens de inbreng
van minerale stikstof terug te dringen. Een
“wintergrondbedekking” voorkomt ten slotte het verlies van stikstof, dat dan later weer
zou moeten worden aangevuld.
In Vlaanderen wordt er eveneens verder
ingezet op bewustmaking en voorlichting
rond en verder onderzoek naar de optimalisering van de rantsoensamenstelling en het
toevoegen van additieven om de methaanemissies door vertering (runderen) en de
lachgas- en methaanemissies uit mestopslag
(runderen, pluimvee en varkens) te verminderen. Daarnaast wordt verder ingezet op het
toepassen van goede mestopslagpraktijken,
het ontwikkelen van luchtwassystemen (filters) in stal- en mestopslagsystemen, het (financieel) promoten van pocket-vergisters…

––
––
––

––

Cluster AG-C (AG-C01, AG-C02)
Het potentieel van koolstofsequestratie in de bossen handhaven
In Wallonië heeft de Boswet (decreet van
15 juli 2008) een aantal gunstige verplichtingen voor het behoud van de bossen en de
opslag van houtmateriaal en koolstof ingevoerd, 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
omlooptijd en continue verwerking, enz.)
–– de beperking van het kaalkappen
–– de verplichting om soorten te planten die
aangepast zijn aan de condities van de
standplaats, wat het risico op omwaaien

en bladverlies door droogte beperkt en
de weerstand tegen klimaatverandering
vergroot
de aanleg van integrale reservaten
de beperking van de drainage (wat het
behoud van het organisch materiaal bevordert)
de stimulering van de productie van kwaliteitshout en dus het gebruik van hout in
langetermijngebruik, met voordeel inzake CO2 gelinkt aan de vervanging door
andere materialen
de norm van 2009 van behandeling in
regelmatige sparrenbossen. Deze nieuwe
norm is onderdeel van een meer dynamische bosbouw dan deze die op veel plaatsen wordt toegepast. De wens om de teelt
van de voornaamste naaldboom in Wallonië nieuw leven in te blazen heeft vooral als doel hout te produceren, in stabiele
en gezonde populaties, met een hogere
biodiversiteit en een kortere omlooptijd.
In het licht van de klimaatverandering
zullen de voordelen van een dynamische
dunning de productie slechts ten goede
komen, omdat ze de nadelen van bijvoorbeeld ernstige droogteperiodes of grotere
houtkeverpopulaties verzachten33. Bovendien zal een dynamische bosbouw,
zowel voor naald- als loofbomen, bijdragen tot een groter aandeel van hout voor
langetermijngebruik en dus een grotere
opslag van houtproducten.

De aanduiding van 1.500 km2 bos in het
‘Natura 2000’-netwerk met speciale beheersverplichtingen zal ook tot deze verschillende
doelstellingen bijdragen.
De Potter B., 2011. Prise en compte des changements globaux pour la gestion des pessières en Wallonie. Forêt Wallonne 114: 17-25
33
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Vlaanderen voert een actief beleid
rond bosuitbreiding. De Vlaamse overheid
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 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 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 bestaan
een aantal uitzonderingen maar daarvoor is
altijd een vergunning noodzakelijk en die
wordt enkel verleend indien er aan boscompensatie gedaan wordt.
De compensatieplicht bestaat uit het
aanplanten van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek. De compensatie
kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. Daarnaast heeft de Vlaamse
overheid instrumenten uitgewerkt om de
biodiversiteit en het duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen te verzekeren. Zo
is het bebossen in verschillende gevallen
onderhevig aan het verkrijgen van een natuurvergunning in geval van beschermde
(open) vegetaties (Decreet van 21/10/1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Besluit van de Vlaamse Regering
van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere
regels ter uitvoering van het Natuurdecreet)
of bebossingen in landbouwgebieden (Veldwetboek van 07/10/1886).
Er worden maatregelen genomen om de
ecologische stabiliteit van de bossen te behouden door het begrip ‘duurzaam bosbeheer’ in de bosbouwpraktijken te versterken.
De toepassing van de Europese Habitatricht82

lijn (Natura 2000) gaat in dezelfde richting,
namelijk het behoud van het bos.
Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door de bevordering van houtcertificeringssystemen.
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 haar aankoopbeleid vanaf maart 2006 alleen nog te kiezen voor gecertificeerd hout
afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Hiertoe
worden in de omzendbrief criteria vastgelegd waaraan de houtcertificeringssystemen
moeten voldoen. De federale regering besliste tot verschillende acties om de invoer en
de verkoop van illegaal gekapt hout te belemmeren en de controle op en de bestraffing
van deze handel te versterken.
Wallonië engageerde zich voor de
PEFC-certificering van duurzaam bosbeheer.
De certificering is een instrument voor continue verbetering van het beheer op gewestelijk niveau en de praktijken op het terrein.
Zij maakt een toenadering en een consensus
mogelijk tussen de spelers die van dichtbij
of van ver bij het bosbeheer betrokken zijn:
eigenaars, industriëlen, wetenschappers, 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.
Eveneens in Wallonië bevindt zich het
in april 2011 opgerichte Observatoire Wallon de la Santé des Forêts (OWSF), een
belangrijk instrument voor de fytosanitaire
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monitoring van de Waalse bossen op korte
en lange termijn. In de specifieke context
van de opwarming van de aarde en het behoud van de biodiversiteit, biedt het OWSF
snelle oplossingen voor gezondheidsproblemen, rampen, verspreiding van parasieten en
plantenziekten of elk ander probleem dat de
Waalse bossen zou kunnen aantasten. Gezondheidsmonitoring blijft het basisprincipe
van het fytosanitair toezicht op de bossen,
want alleen zo kan een probleem onmiddellijk worden gemeld zodra het wordt vastgesteld. De gezondheid van de bossen moet
vanzelfsprekend over het hele grondgebied
worden bekeken. Dit geldt zowel voor de
openbare als de privébossen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
het Zoniënwoud FSC-gecertificeerd. Het beheer ervan is bedoeld om de ecologische stabiliteit te waarborgen. Er wordt ook rekening
gehouden met het regeneratievermogen, de
biologische diversiteit en de ecologische en
sociale aspecten.
De Vlaamse overheid heeft verschillende
instrumenten uitgewerkt om de biodiversiteit en het duurzame gebruik van natuurlijke
hulpbronnen te verzekeren (bescherming van
vegetaties en landschapsbescherming). In
Vlaanderen is sinds 2008 een groepcertificering onder het FSC-systeem actief dat open
staat voor alle boseigenaars die beschikken
over een uitgebreid bosbeheerplan volgens
de door de Vlaamse Regering vastgestelde
criteria voor duurzaam bosbeheer.
WA: 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
uiteindelijke verwijdering op een stortplaats.
Het klimaatbeleid van de gewesten steunt
hier rechtstreeks op de afvalbeheersplannen
die zij ten uitvoer leggen.
WA-A01 Beperking van de gestorte
hoeveelheden
De acties op dit domein draaien rond preventie (met inbegrip van recyclage, herstelling…) en rond het beheer van de afvalstromen naar de stortplaatsen.
In België is het verboden om organisch
afval te storten. Alle bestaande en nog onder
controle zijnde stortplaatsen zijn uitgerust
met een systeem van biogasrecuperatie, dat
meestal gebruikt wordt voor de productie
van elektriciteit. De oude stortplaatsen worden gemonitord en zo nodig voorzien van
veiligheidsaffakkeling.
WA-B01 Optimalisering van de
verbrandingsinstallaties
Alle verbrandingsinstallaties van huishoudelijk afval zijn uitgerust met stoomturbines die elektriciteit opwekken. In Vlaanderen komen zulke productie-installaties in
aanmerking voor groene certificaten.
Gebruik van de Kyoto-mechanismen (Eerste
verbintenisperiode: 2008 – 2012)
België gebruikt de Kyoto-mechanismen
om zijn doelstelling voor de eerste verbintenisperiode van het Kyotoprotocol (20082012) te verwezenlijken. Deze beleidsbeslissing werd op 19 februari 2007 in Belgische

Tabel 4.9 Overzicht van de aankoopinitiatieven van de federale overheid en de drie gewestelijke overheden, voor de eerste verbintenisperiode (2008 – 2012)
Overheidsbeslissingen
Federale overheid

Initiatief

Doelgroep

Oorspronkelijke begroting

13 mei 2005

Eerste oproep voor JI/CDM-projecten

Primaire markt

13 miljoen EUR

24 februari 2006 / 16 februari 2007

Overeenkomst met KfW Bankengruppe

Secundaire markt / Koolstoffonds

25 miljoen EUR

24 februari 2006 / 16 februari 2007
27 juni 2008

9 mei 2008 / 19 december 2008
24 november 2008

Tweede oproep voor JI/CDM-projecten

Primaire markt

Green Investment Scheme

Annex-I-landen

Derde oproep voor JI/CDM-projecten

Secundaire markt / aggregatoren

Partnerschip met China

Overheden

Totale herziene begroting federale overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
November 2004

CDCF Wereldbank

Koolstoffonds

Multilateral Carbon Credit Fund (Europese Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling (EBWO) en de Europese Investeringsbank (EIB))

Koolstoffonds

Asia Pacific Carbon Fund (Asian Development Bank)

Koolstoffonds

Vlaams Gewest
Fondsen

20 oktober 2006
8 december 2006
22 juni 2007

Individuele projecten
xx/xx/xxxx

Eerste schijf van Carbon Fund for Europe (Wereldbank, EIB)

Oproep voor JI/CDM-projecten

Waals Gewest
23 december 2004

CDCF Wereldbank

Koolstoffonds

Secundaire markt

Totale herziene begroting Vlaams Gewest
Koolstoffonds

22 miljoen EUR
30 miljoen EUR

100 miljoen EUR
10 miljoen EUR

167,7 miljoen EUR
(2005 – 2014)

9,5 miljoen USD*
(2005 – 2014)

22 miljoen EUR
10 miljoen EUR
20 miljoen EUR

3,4 miljoen EUR

8,25 miljoen EUR

63,65 miljoen EUR

5 miljoen USD**
(2005 – 2014)

*

	Bij een wisselkoers van 1 EUR = 1,3 USD is dit gelijk aan ± 7,3 miljoen EUR.
	Bij een wisselkoers van 1 EUR = 1,3 USD is dit gelijk aan ± 3,85 miljoen EUR.

**
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nationale wetgeving omgezet door een samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de drie gewestregeringen.
Dit samenwerkingsakkoord omvat de officiële aanwijzing van de Nationale Klimaatcommissie als nationale autoriteit (DNA) en
nationaal aanspreekpunt (focal point) voor
België, evenals de omzetting van richtlijn
2004/101/EG en een aantal bepalingen van
het Kyotoprotocol met betrekking tot het
gebruik van de mechanismen (selectiecriterium, reserve voor de verbintenisperiode,
financiële zaken, limieten op de kredieten
van koolstofputten, enz.). Het samenwerkingsakkoord trad in werking op 26 maart
2007, nadat elk van de vier gefedereerde
vergaderingen (het federale parlement en de
parlementen van de drie gewesten) er haar
goedkeuring aan had gegeven.
Naast het Samenwerkingsakkoord hebben de federale regering en de gewestrege-

ringen elk hun eigen wetgeving, operationele
programma’s en institutionele beslissingen
voor het gebruik van de Kyoto-mechanismen.

via de internationale emissiehandel werd pas
een optie vanaf 2008 (zoals omschreven in
de nationale lastenverdelingsovereenkomst).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale overheid
Volgens de nationale lastenverdelingsovereenkomst van de Belgische Kyoto-doelstelling moet de federale regering 12,2 miljoen koolstofkredieten kopen. Het budget
voor de aankoop van deze kredieten komt
van het zogeheten “Kyoto-fonds”. Dit fonds
werd in het leven geroepen in 2003 (Koninklijk Besluit van 24 maart 2003). De inkomsten komen van een heffing op elektriciteitsgebruik, die werd ingesteld om verschillende
overheidsverplichtingen na te komen.
Het doel van de federale regering is om
bij voorkeur kredieten te kopen van CDMen JI-projecten. De aankoop van kredieten

De rechtsgrondslag voor het gebruik van
de Kyoto-mechanismen is het Brussels wetboek inzake lucht, klimaat en energiebeheersing (B.S., 21 mei 2013, blz. 28357).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
plant enkel gebruik te maken van het Clean
Development Mechanism (mechanisme
voor een schone ontwikkeling of CDM).
Het Vlaams Gewest
De rechtsgrondslag voor het gebruik van
flexibiliteitsmechanismen is vastgelegd in
het zogeheten “Energiedecreet”, dat door
het Vlaams Parlement werd aangenomen op

Tabel 4.10 Gepland gebruik van de Kyoto-mechanismen door de federale overheid en de drie gewesten tijdens de eerste verbintenisperiode
(2008 – 2012)

Type flexibiliteitsmechanisme
(IET, CDM, JI)

Entiteit

Toegewezen begroting
op overheidsniveau
(in miljoenen EUR)

Federale overheid

CDM, JI en IET (GIS)

12,207

167,7

Vlaams Gewest

CDM, JI en IET (GIS)

17,000

63,65

CDM, JI en IET (GIS)

29,449

232,9

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Totaal
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Totale geprojecteerde
hoeveelheden voor de periode
2008 – 2012
(in miljoenen eenheden)

CDM
CDM
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0,155
0,087

7,3
3,9

8 mei 2009. De Vlaamse overheid legde de
Vlaamse procedures voor de goedkeuring
van projectactiviteiten vast, samen met de
aankoopprocedures voor zowel particuliere
entiteiten als de Vlaamse overheid zelf. Op
27 april 2012 besloot de Vlaamse regering
om een Vlaams Klimaatfonds op te zetten,
om het binnenlandse klimaatbeleid te financieren en om Kyoto-eenheden aan te kopen.
De beslissing van de Vlaamse regering
omtrent het gebruik van flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto definieert de Vlaamse aankoopstrategie. In eerste
instantie zal het Vlaams Gewest de flexibele
projectmechanismen (CDM en JI) gebruiken en slechts Kyoto-eenheden kopen die
voortkomen uit een bekende of beproefde
investering of projectactiviteit. Sinds 2008
kan het Vlaams Gewest ook rechtstreeks
Kyoto-eenheden van projecten aankopen op
de internationale markt. Als duidelijk wordt
dat de verstrekte budgetten onvoldoende zijn
om de resterende kloof in reducties op te vullen, zouden in laatste instantie ook andere
aankoopkanalen kunnen worden benut, met
een mogelijk lagere kostprijs. Het Vlaams
Gewest zal op de secundaire markt gecertificeerde emissiereducties kopen om de resterende kloof van Kyoto te overbruggen.
Het Waals Gewest
De rechtsgrondslag voor het gebruik van
de Kyoto-mechanismen is het decreet van 10
november 2004 tot oprichting van een schema voor de handel in BKG-rechten en de samenstelling van Kyoto-fondsen, dat betrekking heeft op de flexibiliteitsmechanismen
van het Kyotoprotocol. Dat decreet maakt
de oprichting mogelijk van een Waals “Kyo-

to-fonds”, waarvan de opbrengsten gebruikt
kunnen worden om specifieke projectkredieten (CDM of JI) of emissiekredieten aan te
kopen (internationale emissiehandel).
Op dit ogenblik gebruikt het Waals Gewest slechts CDM (via het CDCF) maar als
er meer kredieten moeten worden gekocht,
zou het alle flexibele mechanismen kunnen
overwegen.
Tabel 4.10 biedt een overzicht van het
geplande gebruik van de Kyoto-mechanismen door de federale overheid en de drie
gewesten.

4.3.3 Evaluatie van de impact
van de maatregelen
op de uitstoot van BKG
Voorwoord
De maatregelen van het Nationaal Klimaatplan zijn stuk voor stuk bedoeld om
onze broeikasgasuitstoot terug te dringen.
Het zijn maatregelen die door de overheden
genomen worden om het gedrag van de sociaal-economische actoren te wijzigen. Op
lange termijn zou hun globale impact tot
uiting moeten komen in de evolutie van de
emissies per sector, zoals die jaar na jaar in
de emissie-inventarissen worden vermeld.
Hoewel de bestudering van de inventarissen
een beeld oplevert van de verwezenlijking
door het land of zijn gewesten van de reductiedoelstellingen, maakt ze het niet mogelijk
de individuele impact van elk van de maatregelen te isoleren, noch om de invloed van de
maatregelen van het plan los te zien van een
“natuurlijke” evolutie van de socaal-economische activiteiten van het land om andere
redenen dan de uitvoering van de maatregelen van het plan.

Het zal dus niet altijd mogelijk zijn om
de impact van elke maatregel van het plan
afzonderlijk te identificeren aangezien:
–– sommige maatregelen volledig transversaal zijn en de impact ervan bijna
onmogelijk te evalueren is, bv. de sensibiliseringscampagnes voor het grote
publiek;
–– hoewel de doeltreffendheid van bepaalde maatregelen geëvalueerd kan worden,
stelt dit ons niet noodzakelijk in staat om
de impact die ze op de emissies zouden
kunnen hebben hiervan rechtstreeks af te
leiden: een maatregel om het parkeeraanbod in de stad te beperken, zal ongetwijfeld een aantal wagens uit het verkeer
weren, maar het is onmogelijk te evalueren welke afstanden deze wagens voorheen aflegden. De bestuurders die hun
wagen niet meer gebruiken, gebruiken
een ander transportmiddel, maar welk,
dat weten we niet. Misschien hebben ze
dit type verplaatsing wel simpelweg opgegeven;
–– de uitvoering van bepaalde maatregelen
leidt tot traceerbare economische handelingen, zoals de aankoop van uitrustingen of een premieaanvraag voor investeringen in energiebesparende apparatuur.
In dit geval kunnen we, als we enerzijds
beschikken over verkoopstatistieken en
anderzijds over een raming van de energiebesparing en de hieruit voortvloeiende emissiereductie, de impact van de
maatregel schatten. Die schatting zal
echter approximatief blijven, gezien de
onzekerheden die over het algemeen samenhangen met het ramen van een besparing per eenheid. Evenmin houdt ze
rekening met alle reducties die met de
betrokken uitrusting zijn gerealiseerd,

want sommige marktdeelnemers zullen
de uitrusting hebben gekocht zonder een
premie te hebben aangevraagd;
–– in sommige gevallen een reeks complementaire maatregelen genomen wordt
om eenzelfde doel te bereiken. Om bv.
een vermindering van het woon-werkverkeer per auto te bereiken via een modale verschuiving naar het openbaar vervoer of alternatieve verplaatsingswijzen
zoals lopen of fietsen, moet het aanbod
van het openbaar vervoer worden verbeterd (frequenties, regelmaat, comfort,
tarieven, bediende gebieden, aansluitingen,…), maar zullen ook toegangswegen
en een eenvoudige parkeergelegenheid
moeten worden aangelegd rondom grote openbaarvervoerstations, en verder
zullen de parkeermogelijkheden in overvolle stadsgebieden moeten worden gereglementeerd en zelfs beperkt. Hoewel
het zeker mogelijk is de impact van al
die maatregelen te evalueren door zich
te baseren op de evolutie van de gebruiksstatistieken van het openbaar vervoer, kunnen we de impact van elk van
de maatregelen die in eenzelfde cluster
aan hetzelfde doel werken, niet los van
elkaar zien;
–– en ten slotte vormen sommige maatregelen of clusters van maatregelen een waar
ontwikkelingsbeleid. Dit is bijvoorbeeld
het geval met de groenestroomcertificaten (en/of WKK-certificaten), die gericht
zijn op elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogwaardige warmtekrachtkoppeling. Hetzelfde
geldt voor beleidslijnen die de uitstoot
uit de industriële sector terugdringen
(ETS-stelsel en vrijwillige bedrijfsakkoorden of benchmarks). Hier hebben de

ontwerpers van deze beleidslijnen opvolgingsindicatoren voorzien waarmee de
impact van hun tenuitvoerlegging globaal kan worden geëvalueerd.
In het onderstaande moeten we rekening
houden met verschillende factoren die onze
analyse kunnen beïnvloeden, meer bepaald:
Talrijke onzekerheden kunnen de impactramingen beïnvloeden, zoals de vraag wat
de referentiesituatie is van waaruit de dankzij de maatregel gemaakte energiebesparing
en vermeden uitstoot moet worden geraamd.
Zo gaat men ervan uit dat de isolatie van een
individueel dak een besparing van 20 tot
30% oplevert in het brandstofverbruik voor
de verwarming van de woning, maar van het
gemiddelde verbruik van een individuele
woning kunnen we slechts een heel grove
raming maken. Een ander voorbeeld is de
toename van het treingebruik, die waargenomen en gekwantificeerd kan worden, zonder
dat we echter de garantie hebben dat al deze
toename toe te schrijven is aan de maatregelen van het plan.
Dupliceringen en dubbeltellingen moeten vermeden worden: zo kwam op een gegeven moment de aankoop van energiebesparende uitrustingen in aanmerking voor
investeringspremies, en gaf ze tevens recht
op een fiscale aftrek, twee mechanismen met
hetzelfde doel. Beide mechanismen vulden
elkaar aan maar de emissiereducerende investering vond slechts één maal plaats. Een
ander voorbeeld: als we de impact van een
vrijwillig akkoord in de industrie evalueren,
moeten we hieraan niet de impact toevoegen
van de fiscale aftrekregelingen voor energiebesparende investeringen, want veel van
deze aanvragen voor fiscale aftrek zijn af85

komstig van bedrijven die bij de akkoorden
betrokken zijn.
Andere verschijnselen kunnen dan weer
van invloed zijn op de impact van de maatregelen, maar hun invloed op de raming van
deze impact kan hier niet in aanmerking
worden genomen:
–– Het meeneemeffect (‘windfall’-effect):
de uitgevoerde maatregelen gelden voor
alle actoren, ook degenen die de door
de maatregel geviseerde handelingen al
eerder hadden verricht. Wanneer de verplaatsingen van het personeel van overheidsdiensten per openbaar vervoer voor
hen worden betaald, zal dit zeker een
modale verschuiving van de wagen naar
deze transportmiddelen teweegbrengen,
maar ze komt tevens diegenen van pas
die dit transportmiddel ook vóór de tenuitvoerlegging van de maatregelen al gebruikten. Als het onmogelijk is om beide
categorieën gebruikers te onderscheiden,
loopt de evaluatie op basis van het aantal
abonnementen het risico de gezochte impact te hoog in te schatten.
–– Het vermenigvuldigingseffect: het voorbeeld dat aan de omgeving wordt gegeven door mensen die energie besparen,
kan bij anderen ook tot initiatieven leiden, ook al hebben zij geen investeringspremie of fiscale aftrek aangevraagd.
Aangezien we onze raming baseren op
de statistieken van de verzoeken om financiële stimulansen, zullen deze initiatieven niet meegenomen worden in de
berekening. In dezelfde geest merken
we dat de technische vereisten in verband met de toekenning van een premie
kunnen bepalen hoe de technische maatregelen toegepast worden. Zo plaatste
86

een installateur van dakisolatie vroeger
steevast een dikte van 8 cm. Nu de toewijzing van een isolatiepremie een maximale warmtetransmissiecoëfficiënt voor
de geïsoleerde wand vereist, kiezen de
installateurs automatisch voor een dikte
van 20 cm.
–– Het rebound effect, waarbij men de neiging heeft om een energiezuinige uitrusting vaker te gebruiken, of op een laksere
manier. Een bekend voorbeeld is dat van
de energiezuinige lampen die we niet
eens meer doven.
Vanuit die overwegingen kunnen de volgende besluiten getrokkken worden:
–– Impactramingen kunnen niet voor elke
maatregel van het plan gemaakt worden;
–– Waar wel ramingen mogelijk zijn, worden ze soms voor een aantal maatregelen tegelijk gemaakt (bijvoorbeeld een
cluster) wanneer ze dezelfde doelstelling
beogen. Het is noodzakelijk om zeer attent te zijn op dubbeltellingen, en deze te
identificeren wanneer ze onvermijdelijk
zijn;
–– De ramingen blijven omringd door onzekerheid, vanwege de beperkte beschikbaarheid van gegevens en de vele hypothesen die doorgaans moeten worden
geformuleerd om de referentiesituatie
(baseline) te kunnen identificeren;
–– Het zal bijzonder moeilijk worden, zo
niet onmogelijk, om een verband te leggen tussen de ramingen over gerealiseerde emissiereducties en de trends die we
kunnen waarnemen in de tijdsevolutie
van de emissie-inventarissen;
–– De vele te formuleren hypothesen zorgen
ervoor dat de deelnemers verplicht zijn
hun werk op elkaar af te stemmen, waar-
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onder ook op de werkgroep ENOVER
die belast is met de evaluatie van de impact van de maatregelen van het plan die
de verbetering van de energie-efficiëntie beogen, zoals vereist in de Europese
richtlijnen 2006/32/EG en 2012/27/EU
betreffende de energie-efficiëntie en de
energiediensten.
Toegepaste methoden
De raming van de impact van elke maatregel vereist een passende rekenmethode.
Elk van deze methodes in detail beschrijven
zou te lang duren en te veel plaats innemen.
We verwijzen de geïnteresseerde lezer daarom naar de volgende werken:
Stand van zaken en evaluatie van de impact van de maatregelen van het Nationaal
Klimaatplan, Verslag van het werkgroep Beleidslijnen en Maatregelen van de Nationale
Klimaatcommissie, sept. 2011 (in NL)
État des lieux et évaluation de l’impact
des mesures du Plan National Climat, Rapport du groupe de travail Politiques et Mesures de la Commission Nationale Climat,
Sept. 2011 (in FR)
VITO & ECONOTEC: Evaluation of the
greenhouse gas emission reductions resulting from policies and measures taken by the
Federal Government, Study for the Federal
Public Service of Public Health, Food Chain
Safety and Environment, 17 March 2012 (in
het Engels), www.climat.be/files/vito-econotec-report.
De tabel 4.11 geeft in grote lijnen de benaderingen weer die door de verschillende
autoriteiten gevolgd worden om de geraamde impact van de belangrijkste maatregelen
te bepalen.

We benadrukken dat hierbij zoveel mogelijk beschikbare statistische gegevens zijn
gebruikt, meer bepaald:
–– statistieken betreffende afgegeven groenestroomcertificaten (en WKK-certificaten), metingen van vermeden CO2-emissies (en behaalde energiebesparingen
middels warmtekrachtkoppeling);
–– statistieken betreffende de toekenning
van premies en/of fiscale kortingen voor
energiebesparende investeringen;
–– statistieken betreffende het gebruik van
diverse openbare transportmiddelen
(trein, metro, bus);
–– evolutie van de gebruikte prestaties
(energie-efficiëntie,
emissiereducties)
voor de monitoring van de bedrijfsakkoorden in de industrie…
Verder preciseren we dat getracht is een
optimale coherentie te verzekeren tussen de
impactberekeningen van het onderhevige
hoofdstuk en de emissieprojecties in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5). Bovendien
hebben we er, in het bijzonder met betrekking tot de impact van de financiële steun
op de verbetering van de energieprestaties
van gebouwen, zorg voor gedragen dezelfde
methodologieën toe te passen als die welke
gebruikt worden in het kader van de actieplannen inzake energie-efficiëntie (APEE’s),
vereist volgens de Europese richtlijnen
2006/32/EG en 2012/27/EU betreffende
energie-efficiëntie.
Emissiereducties per cluster
De geraamde impact van de uitvoering
van de maatregelen wordt hieronder gedetailleerd in de algemene tabel in § 4.3.4.
Deze ramingen worden uitgevoerd voor het
jaar 2009. Voor de jaren 2015 en 2020 wor-

Tabel 4.11 Methodologieën voor de raming van de impact van de maatregelen
Maatregelen

Methodologie
Data: aantal uitgegeven groenestroomcertificaten.
Methode: elk certificaat staat voor een vaste hoeveelheid CO2-emissies die vermeden wordt in een model-elektriciteitscentrale (of warmwaterketel voor
WKK-warmte)
Wallonië
Correcties: aftrek van de certificaten voor bestaande installaties van vóór de invoering van het stelsel van groenestroomcertificaten
Projecties: overeenkomstig doelstelling om tegen 2020 8000 GWh elektriciteit te produceren uit HEB (aandeel van certificaten voor 2020 is vastgelegd).
Beslaat: Waals Gewest
Data: aantal uitgegeven groenestroomcertificaten.
Methode: elk certificaat staat voor een vaste hoeveelheid CO2-emissies die vermeden wordt in een model-elektriciteitscentrale (of warmwaterketel voor
WKK-warmte)
Vlaanderen
Projecties: in lijn met verwachte groei van HEB en WKK voor de elektriciteitsproductie in het WEM-scenario (met bestaande maatregelen)
Niet inbegrepen: fotovoltaïsche energie en biomassa in kolencentrales (zie EP-A03)
Beslaat: Vlaams Gewest

EP-A01

Stelsel van groene
certificaten (GC) en
warmtekrachtcertificaten

EP-A03

Stopzetten van de
vrijstelling van
Federale
accijnzen op fossiele
staat
brandstoffen voor
krachtcentrales

EP-A05

Actieplan voor HEB
Federale
en WKK (offshore
staat
windmolens)

EC-A03

Energieprestatie van
gebouwen

Data en methode: elektriciteitsproductie uit biomassa, geïnjecteerd in kolencentrales
Correctie: beschouwt de impact in Vlaanderen slechts als een complementaire bijdrage aan EP-A01

Beslaat slechts offshore windmolens.
Data: geïnstalleerd vermogen
Methode: vermeend jaarlijks gemiddeld aantal werkuren bij volledige belasting; vermeende vermeden CO2-emissies in model-elektriciteitscentrale
Projecties: verzadiging van doelgebied tegen 2020 (2200 MW geïnstalleerd)
Beslaat: in aanvulling op EP-A01
Data: aantal nieuwe gebouwen
Methode: verbetering van jaarlijks gemiddeld energiegebruik per gebouweenheid, indien de thermische voorschriften worden verbeterd: K45 tegen
Wallonië
2008, Ew < 100 tegen 2010 en Ew < 80 tegen 2011.
Projectie: vermeende toename van het aantal gebouwen met 1,25%/jaar
Data: Aantal nieuwe gebouwen
Methode: criteria hangen met name af van type, leeftijd en uitrusting van het gebouw. In het kort: E-peil van 100 tegen 2010 , 80 tegen 2012, 70 met
Vlaanderen ingang van 2014 en 60 vanaf 2016 in de subsector kantoor- en schoolgebouwen: van E100 in 2006 tot E80 in 2012 en E70 met ingang van 2014 en E60
vanaf 2016. In de overige subsectoren: een E-peil van 100 voor de hele projectieperiode
Beslaat: Vlaanderen
Data: Aantal nieuwe gebouwen en renovaties
Methode: criteria hangen met name af van type, leeftijd en uitrusting van het gebouw. In het kort: E-peil van 90 tegen 2008 en 70 tegen 2011 (E 75 voor
Brussel
tertiaire sector)
Beslaat: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

87

Maatregelen

Data: statistieken van gewestelijke premies
Methode: energiebesparing en –gebruik van de gemiddelde gebouweenheid in overeenstemming met de comitologie van richtlijn 2006/32/EG en de
Wallonië
selectie parameters van CONCERE/ENOVER die van toepassing zijn op België.
Projecties: conform de perspectieven van het APEE
Beslaat: Wallonië
Data: statistieken van gewestelijke premies voor doe-het-zelf-dakisolatie en investeringen in REG door sociale verhuurkantoren (nationale fiscale
aftrekmaatregelen zijn niet van toepassing op deze investeringen)
Methode: energiebesparing en –gebruik van de gemiddelde gebouweenheid in overeenstemming met de comitologie van richtlijn 2006/32/EG en de
Vlaanderen
selectie parameters van CONCERE/ENOVER die van toepassing zijn op België.
Projecties: conform de perspectieven van het APEE
Beslaat: Vlaanderen
Federale
De fiscale vrijstelling is stopgezet maar er worden toch nog federale dataprojecties gebruikt voor 2015 en 2020, totdat de impact van deze beslissing uit
staat
de praktijk blijkt.

EC-B01

Financiële steun
voor REG en HEB
in de residentiële
sector

EC-B03

Specifieke hulp
inzake REG voor
kansarmen

EC-C01

DerdepartijfinancieFederale
ring in de overheidsstaat
sector

EC-C03

IP-A02
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Methodologie

Federale
staat

Data: lagerenteleningen verkrijgbaar voor personen met lage inkomens die de energie-efficiëntie van hun woning wensen te verbeteren
Methode: om een dubbele berekening van de effecten van belastingaftrek te vermijden (EC-B01), wordt slechts gekeken naar niet-belastingbetalers.

FEDESCO is de derde financierder die is aangewezen om federale gebouwen te verbeteren.
Data: uit verslagen van FEDESCO
Projecties: uit doelstellingen van FEDESCO
Beslaat: federale gebouwen, voor het merendeel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Specifieke maatData: UREBA-programma, aantal subsidies per type en aanverwante energiebesparingen
regelen in de
Methode: data voorbereid door Université de Mons-Hainaut
Wallonië
medische, sociale en
Projecties: elk jaar hetzelfde aantal aanvragen
onderwijssectoren
Beslaat: Waals Gewest
Data: indicatoren energie-efficiëntie en CO2-emissies
Methode: indicatoren vergelijken het effectief energiegebruik/CO2-emissies met een identieke productie in een referentiesituatie (zonder maatregel).
Correctie: besparingen bij ongewijzigd beleid (business as usual of BAU) komen de industriële indicatoren ten goede. Aftrek van BAU-besparingen van
Wallonië
de totale besparingen, ervan uitgaand dat de efficiëntie van nature met 0,5%/jaar verbetert.
BenchmarkconveProjecties: tot 2020 wordt uitgegaan van een gelijkaardige verbetering van beide indicatoren
nant en langeterBeslaat: Wallonië
mijnakkoorden over
CO2- en enerData: jaarverslag auditconvenant:
gie-efficiëntie in de
http://www.auditconvenant.be/docs/044%2019%20101130%20Jaarverslag%202009%20-%20goedgekeurd%20op%2030%2011%202010.pdf
industrie
Jaarverslag benchmarkconvenant: http://www.benchmarking.be/docs/061-0046%20Finaal%20Jaarverslag%20CB%202009%20goedgekeurd%20op%20
Vlaanderen
30%2011%202010.pdf
Projecties: nog geen beslissing over een mogelijke verlenging van de maatregel na 2012  
Beslaat: Vlaanderen
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Maatregelen

Methodologie

IP-A06

Specifieke financiële maatregelen en
Federale
ecologiepremie voor staat
de industrie

IP-C01

Specifiek akkoord
met de producenten
van salpeterzuur

TR-A01

Transport: mobiliteits- of verplaatsingsplan op lokaal
niveau

TR-A02

Het openbaar vervoer verbeteren en
promoten

TR-A03

Promotie van het
fietsgebruik

Data: belastingaftrek voor bedrijven die investeren in energiebesparende apparatuur
Beslaat: hele industrie
Dubbele berekening met IP-A01 of IP-A02

Data van producent
Beslaat: Wallonië
Data van producent
Vlaanderen
Beslaat: Vlaanderen
Verplichte mobiliteitsplannen in (middel)grote ondernemingen en overheidsdiensten
Data: uit het gewestelijk mobiliteitsplan
Methode: veronderstelling van 5% minder afstand afgelegd per wagen, 4% wordt vervangen door het openbaar vervoer en 1% door fietsers en
Brussel
voetgangers
Beslaat: verordening geldt voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar de reizen beslaan een groter gebied.
Overlapping met TR-A02 en TR-A03
Data: gebruik van bussen en trams
Methode: optelling aantal passagiers-kilometers (pkm); vergelijking van energiegebruik per pkm met de wagen en met het openbaar vervoer; er wordt
Wallonië
van uitgegaan dat alle gebruikstoename sinds 2004 te danken is aan de maatregel.
Projectie: volgt de doelstellingen in het beheerscontract van de openbare vervoersbedrijven en gaat ervan uit dat het gebruik na 2012 constant blijft.
Beslaat: Wallonië
Data: referentie-transportscenario (opgesteld in 2006) en WEM-projecties
Vlaanderen Methode: verschil tussen emissies/WEM-projecties en referentiescenario; dit omvat niet alleen TR-A02 maar alle transportmaatregelen
Beslaat: Vlaanderen
Data: gebruik van treinen
Methode: optelling aantal passagiers-kilometers (pkm); vergelijking van energiegebruik per pkm met de wagen en met het openbaar vervoer; er wordt
Federale
van uitgegaan dat alle gebruikstoename sinds 2004 te danken is aan de maatregel
staat
Projectie: volgt de doelstellingen in het beheerscontract van de openbare vervoersbedrijven en gaat ervan uit dat het gebruik na 2012 constant blijft.
Beslaat: België
Data: lengte van fietspaden
Projectie: per fiets afgelegde afstanden zullen lineair toenemen met de lengte van de fietspaden, ervan uitgaand dat deze toename zal leiden tot een
Brussel
modale verschuiving van de wagen naar de fiets.
Beslaat: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Belastingaftrek voor woon-werkverkeer per fiets
Federale
Methode: waargenomen toename van het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer tussen 2005 en 2008 in een onderzoek van de federale
staat
overheidsdienst mobiliteit. Deze jaarlijkse toename werd toegepast tot eind 2011.
Projecties: aantal pkm per fiets voor het woon-werkverkeer wordt stabiel geacht (waarde per 2011).
Wallonië
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Methodologie
Wallonië

TR-A04

Promotie van de
multimodale systemen voor goederentransport

Brussel

Federale
staat

TR-B01
TR-B02

Wallonië

Promotie van carpooling
Promotie van
carsharing

Federale
staat
Brussel

TR-B05

TR-C01
TR-C02
TR-D01
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Ecodriving

Federale
staat

Aanmoediging van
en belastingaftrek
voor de aankoop
van nieuwe energiezuinige voertuigen
Bevordering van
biobrandstoffen

Wallonië

Data: van de dienst binnenwateren
Methode: vergelijkt energie/CO2 per tkm met gebruik van een schip en een vrachtwagen. Houdt rekening met wegvervoer van en naar de waterweg.
Projectie: veronderstelt een constant niveau tot 2020.
Beslaat: Waalse waterwegen
Promotie van binnenwateren in de haven van Brussel
Bron van data en projecties: haven van Brussel
Beslaat: waterwegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Raming kijkt slechts naar spoorvervoer. Subsidies zijn verkrijgbaar voor de ondersteuning van het binnenlandse intermodaal transport, om het bestaande
verkeersniveau op peil te helpen houden en het over een periode van drie jaar met 20% te verhogen.
Data: aantal ITU’s (intermodale transporteenheden: containers, wissellaadbakken en opleggers, geschikt voor intermodaal transport)
Veronderstelling: zonder subsidies zou het goederentransport per trein verdwijnen, behalve tussen Antwerpen en Zeebrugge (waar de volumes groot
zijn) en van en naar Athus (waar de afstanden groot zijn), die in 2007 respectievelijk 57% en 12% van het totale binnenlandse intermodaal transport
uitmaakten.
Projecties: geldt slechts voor de modale verschuiving naar het spoorvervoer, veronderstelling van 2011 tot 2020: jaarlijkse toename van het aantal
ITU’s: 6%
Beslaat: Belgisch spoor
Statistieken en vooruitzichten van autodeelsysteem "CAMBIO"
Beslaat: Wallonië
Korting op de inkomstenbelasting ingeval van carpooling voor woon-werkverkeer
Methode: veronderstelt 2 carpoolers in dezelfde wagen en carpooling gedurende max. 3 dagen per week
Projectie: algemene evolutie van het aantal werknemers, op basis van de evolutie in de periode 2005-2008 (vóór de crisis)
Training in ecodriving voor bestuurders in het openbaar vervoer
Projectie: lineaire stijging van het aantal getrainde bestuurders tussen 2009 en 2020
Beslaat: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ecodriving als onderdeel van de opleiding voor het rijbewijs (vrachtwagens en bussen).
Methode: 5 tot 7% besparing op vrachtwagens en bussen
Effect verminderd tot 1%, als we veronderstellen dat de regeling tegen 2012 slechts voor 40% van de bestuurders geldt, want 60% van het verkeer op de
autosnelwegen maakt gebruik van cruise control (geen effect) en buitenlandse bestuurders vallen eveneens buiten de regeling,...
Statistieken en vooruitzichten van het bonus-malussysteem
Beslaat: Wallonië

Federale
staat

Belastingaftrek voor een brandstofzuinig wagenpark in het bedrijfsleven
Beslaat: heel België

Federale
staat

Mix van 4% biobrandstof per volume in aardolie sinds juli 2009. 10% tegen 2020
Beslaat: België
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Maatregelen

Methodologie

OB-A03

Systeem van energiebeheer

Federale
staat

OB-B01

REG in openbare
gebouwen

Federale
staat

Data: van 3de financierder FEDESCO
Projecties: doelstelling van 15 000 m2 tegen 2012, 1 km2 tegen 2020
Overlapping met EP-A01

Federale
staat

Data: ambtenaren die het openbaar vervoer gebruiken.
Methode: veronderstelt dat al het toegenomen gebruik sinds 2005 te danken is aan de maatregel.
Overlapping met TR-A02

Federale
staat

Data: van de federale staat
Beperkte impact

Federale
staat

Data: van federale overheid
Projecties: doelstelling dat 50% van de nieuwe aankopen CO2-zuinige wagens zijn (max. 145 g/km voor stookolie en max. 160 g/km voor benzine)

Federale
staat
Federale
staat

Impact van de aankoop van uiteenlopende energiebesparende uitrustingen aan de hand van ecocheques: d.i. energiezuinige lampen, energiezuinige
douches, …
1,5% verlaging van rentetarief op leningen voor REG-investeringen
Overlapping met EC-B01

OB-C02

OB-C04

OB-C07

Stimuleren gebruik
vervoersalternatieven in openbare
diensten
Stimuleren telewerken in openbare
diensten
Aankoop van energiezuinige voertuigen door overheidsdiensten.

-

Ecocheques

-

Groene leningen

den voorspellingen gedaan. Tabel 4.12 hieronder geeft deze ramingen voor de 4 voornaamste domeinen: elektriciteitsproductie,
industrie, gebouwen en transport.
Impact per gas
Het merendeel van de onderzochte maatregelen heeft betrekking op de uitstoot van
CO2 door de betrokken bedrijfstakken. Uitzonderingen zijn:
In de industrie: de specifieke maatregelen om de uitstoot van N2O te verminderen

Methode: veronderstelt een 5% stijging van het warmte- en elektriciteitsgebruik.

bij de productie van salpeterzuur en caprolactam;
Bij de afvalverwerking: de recuperatie
van stortgassen (CH4) en hun gebruik als
biogas voor de elektriciteitsproductie;
Bij de distributie van aardgas (CH4): de
geleidelijke vervanging van de oude leidingen van gietijzer door installaties van staal
of polymeren;
Controle- en onderhoudsmaatregelen
aan de koelinstallaties om lekken van fluorgas te beperken;

In de landbouw: het beheer van nitraten,
waardoor de uitstoot van N2O afneemt, en de
verkleining van de runderstapel, waardoor
minder CH4 wordt uitgestoten.
In tabel 4.12 hebben, met uitzondering
van de emissies van industriële N2O, alle
evaluaties van emissiereducties betrekking
op de uitstoot van CO2.
De effectieve emissiereducties in de
landbouw en in de afvalverwerking zijn het
gevolg van maatregelen die het klimaatbeleid ondersteunen, maar die in feite genomen
worden vanuit andere sectorale beleidslijnen

zoals het Europees landbouwbeleid en het
gewestelijke landbouwbeleid, of de gewestelijke afvalbeheersplannen.
De impact van deze beleidsmaatregelen
is al zichtbaar in de inventarissen van de
emissies.
Impact op lange termijn
Veel maatregelen van het Nationaal
Klimaatplan hebben betrekking op investeringsteun waarvan de gevolgen voelbaar
zullen zijn over meerdere jaren, zo niet de91

cennia. De langetermijnimpact van deze
maatregelen hangt af van de technische of
economische levensduur van de betrokken
uitrustingen.
Dit is in het bijzonder het geval voor de
investeringen in infrastructuren: isolatie van
gebouwen, de constructie van nieuwe, energiearme gebouwen, maar ook bijvoorbeeld
infrastructuren die een modale verschuiving

bevorderen. Investeringen in aanlegkaaien,
brede waterwegen, spoorinrichtingen, aankoop van spoormateriaal… zijn investeringen in uitrustingen die vaak een levensduur
van meer dan 50 jaar hebben.
De maatregelen die betrekking hebben
op de energierenovatie van verwarmingsapparatuur en warmwaterketels, hebben een
gemiddelde levensduur van 20 jaar of meer.

Hetzelfde geldt voor infrastructuren voor de
exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, waarvan de levensduur variabel is naargelang de toegepaste technologieën.
De acties om het gedrag van het publiek
te veranderen zullen daarentegen over meerdere jaren moeten worden voortgezet en
zelfs vernieuwd, totdat een daadwerkelijke

Tabel 4.12 Impact van de maatregelen per cluster

Actiedomeinen

Clusters van maatregelen

Geraamde mitigatie-impact
(kt CO2-eq.)
2009

EP

Energieproductie en
-verwerking

EP-A

Milieuvriendelijke energieproductie

EC

Energiebehoud in gebouwen

EC-A

Transversale maatregelen

IP

TR

Beperking van industriële
uitstoot
Duurzaam transport

EP-B

EC-B
EC-C
IP-A
IP-B
IP-C

TR-A
TR-B
TR-C

TOTAAL

92

TR-D

Energie-efficiënte elektriciteitsproductie
Residentiële sector

2015

2020

654

9 405

13 303

2

72

147

niet bepaald

992

1 828

Energie-efficiëntie in de industrie

2 119

2 242

3 876

Reductie van de industriële uitstoot van N2O

2 705

3 361

3 361

17

37

75

Tertiaire sector

Reductie van fluorgasemissies

De intermodaliteit van de transportmiddelen
bevorderen
Verhogen van de vervoersefficiëntie

Promotie van milieuvriendelijke voertuigen
Bevordering van biobrandstoffen

4. Beleid en maatregelen

55

1 514

286

2 447

488

3 517

41

186

167

7 724

19 923

27 658

617

895

895

mentaliteitsverandering optreedt in alle lagen van de samenleving.

4.3.4 Overzichtstabel
Het Nationaal Klimaatplan bestaat uit
talrijke maatregelen waarvan sommige elkaar versterken, waardoor ze niet individueel
kunnen worden geëvalueerd. De uitgebreide
tabel in bijlage 3 maakt een inventaris op van
deze maatregelen en hun belangrijkste kenmerken. De effecten van de sensibilisatie- en
opleidingsmaatregelen werden opgenomen
in de maatregelen die ze ondersteunen en
worden daarom niet afzonderlijk opgelijst
(vermijden dubbeltelling).
Elke maatregel van het Nationaal Klimaatplan beslaat een rij in de tabel. Daarnaast werden nog enkele andere maatregelen
toegevoegd, waaronder deze die door de gewestelijke autoriteiten als ‘gepland’ worden
beschouwd, ook al hebben zij hun definitieve klimaatplan voor 2020 nog niet gepubliceerd.

4.4. Vervallen beleidslijnen en maatregelen
Om budgettaire redenen en overwegende
dat het hier om bevoegdheden gaat die in het
kader van de huidige staatshervorming moeten worden overgedragen naar de gewesten,
heeft de federale overheid in 2012 een einde
gemaakt aan de fiscale aftrek voor energie-

besparende investeringen in privéwoningen.
Alleen voor dakisolatie wordt nog een belastingaftrek toegekend.
Sinds 1 januari 2012 is de gefactureerde
korting op schone wagens om budgettaire redenen stopgezet.

4.5. Het minimaliseren van nadelige effecten
van responsmaatregelen
Onder artikel 3.14 van het Protocol van
Kyoto en UNFCCC Decision 31/CMP.1
worden de Annex I-Partijen verzocht verslag
uit te brengen van de manier waarop zij hun
verbintenissen nakomen, terwijl ze intussen
proberen ieder nadelig sociaal, ecologisch en
economisch effect voor de ontwikkelingslanden die het Protocol onderschrijven, tot
een minimum te beperken.
Acties in het kader van de verplichtingen van het Kyotoprotocol worden geacht
gevaarlijke door de mens veroorzaakte
klimaatverandering te helpen voorkomen.
Nadelige effecten van potentiële klimaatverandering voor ontwikkelingslanden worden verminderd door de maatregelen die de
Annex-I-landen (waaronder België) nemen
om de BKG-emissies te beperken (o.a. via

energiebesparingen en de promotie van hernieuwbare energiebronnen). Bovendien dragen de meeste van deze acties bij tot een beperking van de luchtvervuiling door fossiele
brandstoffen, hetgeen alle landen ten goede
komt.
De meeste acties die België onderneemt
om zijn verplichtingen na te komen proberen directe of indirecte nadelige effecten
voor de ontwikkelingslanden te vermijden.
De Belgische beleidslijnen en maatregelen
beperken zich niet tot fossiele verbranding,
maar behandelen de uitstoot van alle gassen
die onder het Kyotoprotocol vallen, zoals
methaan en lachgas in de landbouw en in het
afvalbeheer, of F-gassen in koelsystemen.
Op die manier verzekeren zij een evenwichtige verdeling van de inspanningen en beper-

ken ze de potentiële impact van individuele
maatregelen die te specifiek zijn.
België is een lidstaat van de Europese
Unie en als zodanig ontwerpt en implementeert het de meeste van zijn beleidslijnen in
het licht van de Europese richtlijnen, verordeningen, beschikkingen en aanbevelingen.
Zo heeft België bijvoorbeeld de Europese
liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkten geïmplementeerd en is het ook
betrokken bij het Europese Emissiehandelssysteem. Al zijn acties zijn bedoeld om onvolmaaktheden van de markt weg te werken
en externe effecten in de prijzen van energie/
CO2 beter te weerspiegelen.
België heeft subsidies stopgezet die het
gebruik van steenkool en andere fossiele
brandstoffen voor de elektriciteitsproductie
aanmoedigen. Verder past het strikte regels
toe conform de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake staatssteun aan energiebesparende en milieumaatregelen, teneinde in heel Europa een ongestoorde vrije
concurrentiemarkt te behouden. Het heeft
nooit enige actie ondernomen noch enige
aanbeveling gedaan ten gunste van de ene
energiedrager boven de andere en heeft er
altijd op toegezien om op gelijke voet samen
te werken met alle marktdeelnemers van de
energieproductie en -distributie.
Het Belgisch landbouwbeleid en de promotie van biobrandstoffen worden ontwikkeld binnen het Europees gemeenschappelijk beleid. Het nieuwe gemeenschappelijk
landbouwbeleid van de Europese Commissie zet zich in voor kwaliteitsproducten en
respect voor het milieu in plaats van grote
productievolumes, en zou in principe meer
toegankelijke marktvoorwaarden moeten
creëren voor producten uit de ontwikke-

lingslanden. Omdat de Europese Commissie
zich ervan bewust is dat de ontwikkeling van
biobrandstoffen de voedselprijzen en het
land- en bosbeheer onder druk kan zetten,
vooral in de ontwikkelingslanden, heeft zij
strikte duurzaamheidscriteria ingevoerd volgens welke geen steun mag worden verleend
aan biobrandstoffen die afkomstig zijn van
landen met een hoge biodiversiteit (oerbossen en bosgrond, beschermde gebieden of
graslanden met hoge biodiversiteit), of van
omgebouwd wetland, veengrond of ononderbroken bosgebied. Verder gaat het uiterst
voorzichtig om met bredere sociale en milieuaspecten zoals lucht, water, bodemkwaliteit en arbeidsomstandigheden.
België maakt tevens gebruik van flexibiliteitsmechanismen, meer bepaald via
deelname aan CDM-projecten (Clean Development Mechanisms – mechanisme voor
schone ontwikkeling). Voorbeelden van acties in dat domein zijn de directe financiering
van projecten of de deelname aan koolstoffondsen. Voor de selectie van CDM-projecten gelden duurzaamheidscriteria die
gebaseerd zijn op de internationaal erkende
“Gold Standards”-checklist, waarbij wordt
gekeken naar milieuaspecten (inclusief biodiversiteit), sociale duurzaamheid en ontwikkeling, kwaliteit van woon- en werkomgeving en technisch-economische aspecten
zoals werkgelegenheid en technologische
autonomie.
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5. Projecties,
het ef fect van
beleidslijnen
en maatregelen,
en de Kyotomechanismen

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:
André Guns
Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC)

5.1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verwachte
toekomstige trends beschreven op het vlak
van broeikasgasuitstoot en -opname, rekening houdend met de huidige en voorspelde
nationale omstandigheden en het verwachte effect van uitgevoerde en goedgekeurde
beleidslijnen en maatregelen. Projecties
worden zowel opgesplitst per sector als per
broeikasgas weergegeven. Ze worden voorgesteld in intervallen van vijf jaar van 2010
tot 2020. De emissiegegevens tot 2010 zijn
overgenomen uit de broeikasgasinventaris.
Deze communicatie bevat een scenario
‘met bestaande maatregelen’, waarin de huidige goedgekeurde en uitgevoerde beleidslijnen en maatregelen zijn opgenomen, en
een scenario ‘met bijkomende maatregelen’,
dat geplande beleidslijnen en maatregelen
omvat. Verder worden nog gevoeligheidsanalyses gerapporteerd voor het scenario
‘met bestaande maatregelen’.
De nationale projecties die in dit hoofdstuk worden vermeld, zijn de som van bottom-up projecties ontwikkeld door de drie
gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel-Hoofdstad) als onderdeel van hun respectieve klimaatstrategieën. Aannames en
belangrijke parameters werden geharmoniseerd tussen de verschillende gewesten.
Sommige parameters blijven verschillend,
om de specifieke omstandigheden en activiteiten in elk gewest beter weer te geven.
Het Federaal Planbureau heeft een topdown projectie op nationaal niveau ontwik-

keld voor het scenario ‘met bestaande maatregelen’. Die top-down projectie is gebruikt
om de gewestelijke bottom-up projecties te
valideren.

5.1.2 Macro-economische context en
projectieparameters
5.1.2.1 Internationaal en nationaal
economische context
Tabel 5.1 somt de belangrijkste aannames op met betrekking tot de internationale
en nationale economische context.
De projecties in dit rapport zijn gebaseerd op een gedetailleerde bottom-up benadering binnen elk gewest. Die benadering
begint bij de vraagzijde en de energiebehoeften van de verschillende sectoren. De energiebehoefte houdt verband met de sectorale
activiteitsverwachting in elk gewest en loopt
dus niet noodzakelijk gelijk met de nationale
economische aannames vermeld in tabel 5.1.
Aannames over de demografische evolutie (tabel 5.2) zijn gebaseerd op de toekomstverwachtingen die in 2011 door het
FPB werden voorgesteld34 (Plan & ADSEI,
2011) en hierbij wordt rekening gehouden
met de observaties van 1 januari 2010. Ze
werden berekend per leeftijd, geslacht en
gewest. Toekomstverwachtingen voor het
aantal huishoudens, een belangrijke variabele voor het energieverbruik van huishoudens,
zijn niet opgenomen in de BevolkingsvoorIn nauwe samenwerking met StatBel maakt het
Federaal Planbureau regelmatig bevolkingsprognoses
voor de lange termijn. Zie ook Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060, Belgisch Federaal Planbureau en
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, december 2011, en http://www.plan.be/overview.php?lang=en&TM=46&IS=70
34

uitzichten 2010-2060. Die gegevens werden
verstrekt door de gewesten.

Tabel 5.1 Belangrijkste internationale en nationale aannames
2000

2005

2010

2015

2020

2005-2012
gemiddelde

2013-2020
gemiddelde

Groei BBP EU12 (% per jaar)

3,8

1,7

1,9

1,7

1,2

0,9

1,4

Groei BBP VS (% per jaar)

3,7

3,1

3,0

3,4

2,7

1,3

2,9

Groeipercentage van relevante buitenlandse
markten

12,1

6,8

11,4

4,8

4,4

4,1

4,4

Groei van prijzen voor andere grondstoffen
dan aardolie (in USD)

-10,8

-1,4

1,4

2,2

2,0

0,9

1,9

92,4
-13,4

124,4
0,1

132,7
-4,8

125,8
0,0

125,8
0,0

134,1
0,5

125,8
-0,1

Euro in USD:
- niveau x 100
- evolutie (in %)
Nominale rentevoeten voor langlopende
leningen (10 jaar)
Eurozone
Inflatie eurozone

5,4
2,1

3,4
2,1

3,3
1,6

Tabel 5.2 Demografische aannames

Demografische aannames
Bevolking – België

Aantal huishoudens in België (in miljoenen)
Gemiddelde grootte van de huisgezinnen
in België

3,7
1,9

4,0
1,9

3,8
2,0

3,8
1,9

Vooruitzichten

2010

2015

2020

10 839 921

11 419 014

11 888 374

2,33

2,26

2,22

4,621

5,065

5,365

De CO2-prijzen zijn vooral relevant voor
de brandstofkeuze in de elektriciteitssector
en industriële installaties die onder het emissiehandelssysteem van de EU vallen. De Europese Commissie stelde een CO2-prijs van
10 EUR2010 voor het jaar 2015 voor, met een
geleidelijke verhoging tot 17 EUR2010 voor
2020 in het scenario ‘met bestaande maatregelen’ (tabel 5.4).
Voor de bottom-up modellen werd de
evolutie van brandstof- en CO2-prijzen niet
expliciet in rekening gebracht omdat energie- en CO2-prijzen niet direct in de bottom-up-berekeningsmethoden worden gebruikt.

Tabel 5.4 CO2-prijzen

Tabel 5.3 Aannames betreffende
energieprijzen
Statistieken

Aannames over de evolutie van brandstofprijzen staan vermeld in tabel 5.3. Ze
zijn gebaseerd op aannames betreffende de
evolutie van de brandstofprijzen die gebruikt
zijn voor de ontwikkeling van het EU-referentiescenario 2013.

Invoerprijzen brandstof
(in EUR 2010/boe)
2015
Olie

Gas

Steenkool

86,0

53,8

22,0

Koolstofprijs
(in EUR2010/tCO2)

2020
88,5

61,5
22,6

2015
CO2-prijs
EU-ETS

2020
10

17

95

5.1.2.2 CO2-emissiefactoren
De emissiefactoren gerapporteerd in de
‘Belgische inventaris van broeikasgasemissies worden gebruikt voor de berekening van
de emissieprojecties (tabel 5.5). Die emissiefactoren blijven constant tijdens de projec-

Tabel 5.5 Emissiefactoren gebruikt
voor de energiegerelateerde CO2emissieprojecties
(kt CO2/PJ)
Steenkool
Cokes

Bruinkool, ligniet

Overig vast (afval,
enz.)
Aardgas

Cokesovengas
Hoogovengas
Raffinaderijgas

Zware stookolie
Petroleumcokes

Lichte stookolie, diesel
Benzine
LPG

Overige brandstoffen
96

Vlaanderen
/ Wallonië /
Brussel
92,7

106,0
99,2

variabel
55,8

38,0-40,0

258,0
(Vlaanderen)
256,8-264,3
(Wallonië)
55,1-56,5
76,6
99,8
73,3
68,6
62,4
72,6

tieperiode. Verschillen tussen de gewesten
zijn een weerspiegeling van de verschillende
industriële structuren en technologieën.
5.1.2.3 Aardopwarmingspotentieel
CO2-equivalente emissieprojecties worden berekend op basis van de aardopwarmingspotentieelwaarden in de herziene 1996
IPCC-richtsnoeren voor nationale broeikasgasinventarissen.
5.1.2.4 Klimaathypothesen
Klimatologische omstandigheden hebben een grote invloed op het energieverbruik
van de huishoudens, de dienstensector en
de landbouw (vooral voor serres). In België
gaat immers een groot deel (ongeveer 85 %)
van het energiegebruik in de 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 energieverbruik in deze sectoren te ramen, is
het aantal graaddagen per jaar35, dat toelaat
de nood aan verwarming in te schatten. De
gewestelijke bottom-up projecties voor de
residentiële en de tertiaire sector worden berekend op basis van de veronderstelling dat
het aantal graaddagen voor de periode 20102020 gelijk is aan het gemiddelde van de
periode 2002-2011. Dit gemiddelde is gelijk
aan 1819 graaddagen (referentie 15/15), wat
betekent dat het klimaat mild is. De informatie betreffende het referentiejaar (2010) is
gebaseerd op het werkelijke aantal graaddagen (2308).
Emissiegegevens voor de historische
jaren verwijzen naar het effectieve aantal
graaddagen36.

5.1.3 Scenariobeschrijving
Het scenario ‘met bestaande maatregelen’ schetst de verwachte evolutie van de
broeikasgasemissies in België met de huidige beleidslijnen en maatregelen. Dit scenario
omvat alle klimaatbeleidslijnen en maatregelen die tot eind 2012 waren aangenomen
door de federale en gewestelijke overheden.
Details van die beleidslijnen en maatregelen
worden in hoofdstuk 4 van deze Nationale
Mededeling beschreven.
5.1.3.1 De energiesector
De energiesector is verantwoordelijk
voor 18% van de Belgische broeikasgasemissies in 2011. Aannames over de netto invoer van elektriciteit, energie en CO2-prijzen

(zie tabellen 5.3 en 5.4), en over de evolutie
van het elektriciteitsproductiepark (zie tabel
5.6) bepalen in grote mate de evolutie van de
emissies gedurende de projectieperiode.

Graaddagen worden gedefinieerd aan de hand van
een referentietemperatuur (de buitentemperatuur waarboven een gebouw niet moet worden verwarmd), 15°
in deze prognoses. De graaddagen worden berekend
door de gemiddelde temperatuur 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. De som van alle dagelijkse graaddagen geeft de
jaarlijkse waarde.
36 Dat waren er 1722 voor 1990, 1922 voor 1995,
1714 voor 2000, 1828 voor 2005 en 2308 voor 2010.
35

Tabel 5.6 Vraag en aanbod van elektriciteit voor België
[TWh]

2010

2015

2020

26,4

27,4

28,1

5,8

6,2

6,7

Vraag Vlaanderen

59,2

59,5

61,3

Vraag België*

91,4

93,1

96,1

4,0

4,0

1,6

87,4

89,1

94,5

4,0

4,1

4,0

Vraag Wallonië
Vraag Brussels Gewest

Netto import (balans export – import)
Productie
Gebruik voor pompen en distributieverliezen
*

5. Projecties, het effect van beleidslijnen en maatregelen, en de Kyoto-mechanismen

Totale vraag (vraag + gebruik voor pompen + distributieverliezen) = totale aanbod (netto import + productie)

De emissieprojecties voor de elektriciteitsproductie zijn op nationaal niveau gemodelleerd.

–– aannames over de evolutie van het elektriciteitsproductiepark
–– aannames over de invoer van elektriciteit

Bij de projecties van 2013 voor de elektriciteitsproductie wordt rekening gehouden
met:

Tabel 5.6 toont de vraag- en aanbodgegevens in de elektriciteitssector voor België
(TWh).

–– aannames over de evolutie van de vraag
naar elektriciteit in de verschillende sectoren

De vraaggegevens hieronder zijn exclusief het eigen gebruik van elektriciteitscentrales en distributieverliezen. Het gaat uit-

Tabel 5.7 Aandeel van verschillende brandstoffen in de elektriciteitsproductie
Aandelen in de totale binnenlandse
elektriciteitsproductie (%)

2010

0,3

0,3

5,1

0,5

0,4

34,7

36,2

36,8

6,3

17,6

27,4

52,1

43,9

33,5

1,4

1,6

1,5

Steenkool
Hernieuwbare energie, waaronder biomassa
Kernenergie

2020

0,4

Olie
Aardgas

2015

Afval (niet-hernieuwbare fractie)

Tabel 5.8 Het aandeel van WKK in de totale binnenlandse elektriciteitsproductie
Aandeel in de totale binnenlandse
elektriciteitsproductie (%)
Aandeel van WKK
(inclusief STEG met warmteproductie)

2010
16,5

2015
16,9

2020
18,1

sluitend om netto gegevens. Indirect wordt
echter toch rekening gehouden met het eigen
gebruik, via het verminderde netto rendement van elektriciteitscentrales in de modelberekeningen.
De hierboven genoemde aannames laten
een jaarlijkse toename van de vraag naar
elektriciteit zien met 5,1% tussen 2010 en
2020. Grensoverschrijdende handel in elektriciteit wordt exogeen beschouwd bij het
modelleren van de elektriciteitsproductie.
De importniveaus in de Belgische projecties
tot 2020 zijn vergelijkbaar met het ontwerp
van EU-referentie- en baseline-scenario (februari 2013, EC). De werkelijke evolutie van
de netto import zal hoofdzakelijk afhangen
van nieuwe grensoverschrijdende transportcapaciteiten, commerciële kansen en de locatie van nieuwe centrales.
In tegenstelling tot de projecties voor de
andere sectoren werden de projecties voor
de aanbodzijde van de elektriciteitssector
gemodelleerd op nationaal niveau.
Bij het scenario ‘met bestaande maatregelen’ wordt rekening gehouden met de
sluiting van kerncentrales als ze 40 jaar oud
zijn, conform de Belgische wet houdende
de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor
industriële elektriciteitsproductie, die op
31 januari 2003 door de federale overheid
werd goedgekeurd. In dit scenario worden
de gesloten kerncentrales volgens de projecties voornamelijk vervangen door nieuwe
STEG-centrales. Tabel 5.7 laat het aandeel
van kernenergie, fossiele brandstoffen en
hernieuwbare energie zien in de totale binnenlandse elektriciteitsproductie. Aan een
groot deel van de basisvraag (baseload)
kan worden voldaan met kerncentrales,
WKK-installaties en hernieuwbare energie

(wind en biomassa). Tabel laat het aandeel
van WKK zien in de totale binnenlandse
elektriciteitsproductie.
Het aandeel van hernieuwbare energie in
de totale binnenlandse elektriciteitsproductie
stijgt tot 6,3% in 2010 en tot 27,4% in 2020.
Dit aandeel van 6,3% in 2010 voldoet aan
de indicatieve doelstelling van 6% in 2010
zoals vastgesteld in de Europese Richtlijn
2001/77/EG. De beleidslijnen en maatregelen om hernieuwbare energie in de drie gewesten te ondersteunen en aan te moedigen,
worden beschreven in hoofdstuk 1 van dit
rapport.
Het aandeel van gas in de totale binnenlandse elektriciteitsproductie stijgt van
34,7% in 2010 tot 36,8% in 2020, terwijl
het aandeel van kernenergie daalt van 52,1%
naar 33,5%. Die toename van het aandeel
van gas is het gevolg van een toegenomen
vraag naar elektriciteit en de gedeeltelijke
sluiting van de eerste kerncentrales. De productie van de gesloten kerncentrales wordt
hoofdzakelijk vervangen door stoom- en
gascentrales en hernieuwbare energiebronnen.
5.1.3.2 Industrie
Industriële emissies (energie- en procesgerelateerd) vertegenwoordigden 29%
van de totale Belgische broeikasgasemissies
in 2011. Projecties voor energieverbruik in
de industriesector zijn gebaseerd op aannames over activiteiten en soms ook over de
energie-intensiteit (gebruikte hoeveelheid
energie per eenheid activiteit). Die veronderstellingen verschillen tussen de gewesten en
zijn een weerspiegeling van de verschillende
industriële activiteiten.
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In Vlaanderen is bij de modellering van
het energieverbruik en de CO2-emissies voor
bedrijven die deelnemen aan het nieuwe
Vlaamse energieconvenant rekening gehouden met de verwachte verbetering van de
energie-efficiëntie van het convenant. Voor
de andere bedrijven (die niet deelnemen aan
het energieconvenant) werden het energieverbruik en de CO2-emissies berekend op
basis van de veronderstelde impact van artikel 7 van de richtlijn 2012/27/EU inzake
energie-efficiëntie.
De aannames over de activiteit van tabel 5.9 worden in beschouwing genomen.

Voor Wallonië worden de basisaannames
waarvan is uitgegaan voor de vaststelling
van emissieprojecties vermeld in tabel 5.10.
Hierin wordt voor elke belangrijke industriële sector beschreven wat het verwachte
groeipercentage van de activiteit is tussen
2010 en 2015 en tussen 2015 en 2020. Ook
staan hierin de jaarlijkse verbeteringen van
de energie-efficiëntie vermeld en worden de
wereldwijde veranderingen op energievlak
berekend tussen 2010 en 2015.

Tabel 5.10 Aannames over de activiteit en energie-intensiteit van de industriële
sector in Wallonië
2010 - 2015
Sector

IJzerproductie

O2-staalproductie

Energie-intensieve bedrijven worden op
installatieniveau gemodelleerd. Dit geldt
voor de grote ijzer- en staalinstallaties, slak-

Elektrische staalproductie
Staaltransformatie
Staalgieterijen

Non-ferrometalen

Sector

2010

2015

2020

1A1b. Aardolieraffinage

100

100

100

1A1c. Productie van vaste brandstoffen en
andere energieproducerende industrieën

100

100

101

1A2a. IJzer en staal

100

100

101

1A2b. Non-ferrometalen

100

105

116

1A2c. Chemische industrie

100

105

116

1A2d. Pulp, papier en drukwerk

100

105

116

1A2e. Voedingsmiddelen, drank en tabak

100

105

116

1A2f. Overige

100

102

111

98

0

0,5

0

-100

0
0
0

4,3

Andere niet-metaalhoudende mineralen
Papierpulp
Papier

5,1
4,6
1,3
0,0
0,0

-0,5

0,5
0,5

0
0

0,5

0,0

0,5

0

0,5

0

0,5

0,0

0,5

0

0,5

1,6

0,5

1,4

0,5

0,0

0,5

0,9

0,5

-0,5

11,8

0,5

0,0

Voedsel en drank (***)

1,9

0,5

1,5

Metaalverwerking
Textielindustrie

1,9

2,0

Andere industrieën

2,0

0,5

2,0

0,5

2,0

Basischemie

*

Gespecialiseerde chemie**

*

0

Vlakglas

Glasvezels

jaarlijks
groeipercentage
activiteit
(%)

0,5

2,8

Verpakkingsglas

jaarlijkse
verbetering
energieefficiëntie (%)

0

Cement

Ongebluste kalk

Tabel 5.9 Aannames over de activiteit van de industriële sector in Vlaanderen

jaarlijks
groeipercentage
activiteit
(%)

2015 - 2020

1,8

grootteorde - ** ammoniak - *** met uitzondering van suiker en melk
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0,5

0,5

1,5

2,0

ken- en kalkovens en vlakglasovens. Tussen
2010 en 2015 zijn de percentages voor de
verandering van activiteiten gebaseerd op
schattingen van de economische groei of
vooruitzichten van industriële sectoren, investeringsprojecten en aangekondigde sluitingen van installaties. De resulterende percentages worden gegeven in de vorige tabel.
Na 2015 wordt voor de grote installaties een
behoud van hun activiteit verondersteld. De
verwachte structurele veranderingen zullen
in de berekening worden meegenomen zodra
hierover informatie beschikbaar is.
Alle grote industrieën zijn betrokken bij
sectorale akkoorden waarin staat dat ze hun
energie/CO2-efficiëntie tegen 2010/2012
moeten verbeteren. Die sectorale akkoorden
zijn van kracht tot 2012. Er wordt nog onderhandeld over nieuwe akkoorden voor de
periode 2012-2020 die nog niet ondertekend

zijn. Daarom zijn ze buiten beschouwing gelaten bij het scenario ‘met bestaande maatregelen’.

Tabel 5.11 hieronder geeft het aandeel
van de totale emissies die vallen onder het
EU-ETS.

In beide gewesten houden de projecties
van de procesemissies voornamelijk verband
met het groeipercentage van de activiteit en
de implementatie van reductiemaatregelen in
bepaalde sectoren, zoals de maatregelen die
in 2011 in Wallonië werden ingevoerd voor
de chemiesector en die een sterke daling van
de uitstoot van N2O tot gevolg hadden. Vergelijkbare maatregelen werden eerder ook al
ingevoerd in de Vlaamse chemiesector.

5.1.3.3 De gebouwensector

De projecties voor F-gasemissies zijn gebaseerd op het model dat werd ontwikkeld
door ECONOTEC Consultants en VITO, in
het kader van een onderzoek in opdracht van
het federale Directoraat-generaal Leefmilieu37.

Tabel 5.11 Aandeel EU ETS: percentage van de emissies die vallen onder het EU-ETS
(volgens het EU-ETS-toepassingsgebied in de periode 2013-2020)
2010

2015

In 2011 vertegenwoordigde de gebouwensector (residentieel en tertiair) bijna 19%
van de totale Belgische broeikasgasemissies.
Het aantal huishoudens en de klimaathypothesen zijn, samen met de beleidsaannames, de belangrijkste bepalende factoren
voor de emissieprojecties in de residentiële
sector. Zoals beschreven in hoofdstuk 4, zijn
de beleidslijnen en maatregelen voor nieuwe
en bestaande woningen verschillend. De klimaatbeleidsmaatregelen die bij de projecties
in rekening zijn gebracht, zoals de EG-richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen en het gebruik van hernieuwbare

40%

37%

37%

Melkvee

90%

85%

86%

Schapen

Verwerkende industrieën en bouwsector (1A2)

83%

82%

79%

Industriële processen (2)

75%

71%

66%

Totaal (exclusief LULUCF en alle emissies
van luchtvaartactiviteiten)
Energie - energieproducerende industrieën
(1A1)

1A4, 1A5, 1B

1%

1%

1%

Het aandeel van aardgas in het totale
energieverbruik van de residentiële sector
neemt toe ten koste van stookolie.
In de tertiaire sector zijn de projecties gebaseerd op de verwachte evolutie van de activiteit van de verschillende subsectoren en
de uitvoering van energiebesparende maatregelen in elk van de gewesten.

ECONOTEC Consultants en VITO 2004, Preparation of a federal policy for the reduction of greenhouse gas emissions (HFK’s, PFK’s en SF6).
37

Tabel 5.12 Aantallen van de veestapel die bij de projecties zijn gebruikt
Aantallen dieren (duizenden)

2020

energie (zonneboilers en warmtepompen),
zijn vermeld in hoofdstuk 4. De verwachte
evolutie van de bevolking en van het aantal
huishoudens wordt vermeld in tabel 5.2.

Ander vee
Varkens

Pluimvee

Overige dieren (paarden, geiten)

2010
462

2 165
105

6 626

32 577
92

2015
581

1 989

100

6 806

33 592

95

2020
549

2 043
96

6 786

33 363
102

99

5.1.3.4 De landbouwsector
Het aandeel van de landbouwemissies,
inclusief verbrandingsemissies, bedraagt
9,6% van de totale Belgische broeikasgasemissies in 2011.
De broeikasgasemissies in de landbouwsector bestaan voornamelijk uit CH4- en
N2O-emissies afkomstig van de veeteelt en
de emissies van landbouwgronden.
De verwachte evolutie van de veestapel
zaols vermeld in tabel 5.12, werd in de projecties gebruikt en vormt de drijvende kracht
achter de verwachte emissietrends.
5.1.3.5 De transportsector
Het aandeel van de transportemissies in
de Belgische broeikasgasemissies bedraagt
22,5% in 2011. De projecties zijn gebaseerd
op een bottom-up benadering, waarbij rekening wordt gehouden met het verwachte
aantal afgelegde kilometers met verschillende vervoermiddelen, en op aannames betreffende de vlootsamenstelling. De evolutie in
afgelegde kilometers is gebaseerd op historische trends en op verwachte beleidseffecten
inzake modale verschuivingen. De projecties houden rekening met de beleidslijnen
en maatregelen beschreven in hoofdstuk 4.
De belangrijkste factor in deze sector is de
verwachte toename van het wegtransport.
In Vlaanderen blijft het personenautovervoer tussen 2010 en 2020 stabiel, maar het
goederentransport over de weg zal naar verwachting in 2020 met 11% zijn toegenomen
in vergelijking met 2010. In Wallonië zal
het goederentransport naar schatting 1,8%
per jaar toenemen tot 2020, en de mobiliteit
voor personenauto’s 0,9%. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zullen de emissies
van het wegtransport naar verwachting met
100

0,55% per jaar stijgen tot 2016. Als het GEN
(Gewestelijk Expresnet, ter verbetering van
het openbaar vervoer) eenmaal in gebruik
is genomen, zal die tendens worden omgekeerd en wordt er een gemiddelde jaarlijkse
daling van 0,22% verwacht.
5.1.3.6 De afvalsector
Deze sector was verantwoordelijk voor
1,3% van de totale broeikasgasemissies in
België in 2011 (voornamelijk stortplaatsen
voor vast afval en afvalwaterzuiveringsinstallaties). In hoofdstuk 4 worden de beleidslijnen en maatregelen beschreven om
die emissies verder terug te dringen.
5.1.3.7 Veranderingen in landgebruik en
bosbouw
Veranderingen in landgebruik en bosbouw vormen een netto koolstofput in België. Bossen zijn een belangrijke en in de tijd
vrij stabiele koolstofput, net zoals graslanden en waterrijke gebieden in de afgelopen
jaren, terwijl andere sectoren koolstofbronnen zijn. De gemiddelde jaarlijkse opname van CO2 is ongeveer -1000 Gg CO2 eq.
(-1268 Gg CO2 eq.in 2011). Er zijn voor
deze sector geen specifieke projecties beschikbaar, behalve voor bosbeheer, met een
scenario met ongewijzigd beleid (business
as usual) voor het referentieniveau voor bosbeheer dat in 2011 bij het UNFCCC werd
ingediend. Die projecties werden berekend
door het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de betrokken Belgische overheden. Hierbij werd
onder andere rekening gehouden met de historische opnames of emissies afkomstig van
het bosbeheer, de leeftijdsstructuur van de
bossen, de beleidslijnen en maatregelen die

vóór midden 2009 zijn geïmplementeerd en
de bosbeheeractiviteiten.
5.1.3.8 De internationale
bunkerbrandstoffen
De emissies afkomstig van de internationale luchtvaart zijn sinds 1990 met 38%
toegenomen, terwijl de emissies afkomstig
van het maritiem transport met 90% zijn toegenomen (met een daling na 2009 als gevolg
van de economische crisis en een nieuwe
stijging sinds 2011). De emissies worden
berekend op basis van de verkochte hoeveelheden brandstof. De vermelde projecties
werden berekend met het HERMES-model.

5.1.4 Gebruikte modellen
In dit deel worden de drie modellen beschreven die voor de projecties zijn gebruikt.
De gewestelijke projecties werden gemaakt
met behulp van het Vlaamse simulatiemodel
voor energie en broeikasgassen (Vlaams Gewest) en EPM (Waals en Brussels Gewest).
Het Federaal Planbureau gebruikte Hermes
om een projectie te maken op nationaal niveau.
5.1.4.1 Vlaams simulatiemodel voor energie
en broeikasgassen
In 2011 werd er een nieuw Vlaams simulatiemodel voor energie en broeikasgassen ontwikkeld om kortetermijnprojecties te
maken die konden worden gebruikt voor het
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Het
simulatiemodel is een projectiemodel voor
de energievraag en de broeikasgasemissies
dat het merendeel van de relevante emissiesectoren dekt (energiesector, industrie, residentiële en commerciële gebouwen).
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Dit simulatiemodel volgt een ‘bottom-up’ benadering. Dat wil zeggen dat het
energieverbruik en de BKG-emissies worden gekwantificeerd op basis van activiteitsvariabelen (zoveel mogelijk uitgedrukt in
fysische eenheden). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de andere belangrijkste bepalende factoren voor de energievraag.
5.1.4.2 EPM
EPM
(Energie/Emissies-projectiemodel) is een projectiemodel voor de energievraag en de atmosferische emissies dat alle
relevante emissiesectoren (energiesector,
industrie, residentiële en commerciële sector, transport) omvat. ECONOTEC houdt
zich sinds 1993 bezig met de ontwikkeling
van dit model, in het kader van onderzoek
dat voor overheden is uitgevoerd, zowel op
gewestelijk als nationaal niveau.
Gezien de heterogeniteit van sectoren
zoals de ijzer- en staalindustrie, de chemiesector of de residentiële sector, moet er bij
de berekeningen rekening worden gehouden
met interne structurele effecten, oftewel de
uiteenlopende evolutie van subsectoren als
deze subsectoren verschillende niveaus van
specifiek verbruik of uitstoot hebben.
EPM is een bottom-up-simulatiemodel.
Dit betekent dat het energieverbruik en de
emissie van broeikasgassen worden berekend op basis van activiteitsvariabelen, zoveel mogelijk uitgedrukt in fysische eenheden, met een gedetailleerde weergave van de
emissiebronnen en de belangrijkste factoren
die de evolutie van de energievraag en de
verschillende typen emissies bepalen.
Deze methodologische optie is gebaseerd op de observatie dat er geen eenvoudig
en homogeen verband bestaat tussen geag-

gregeerde macro-economische variabelen
die uitgedrukt zijn in monetaire waarde en
energieverbruik.
5.1.4.3 Projectiemodel van Leefmilieu
Brussel
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer
(BIM) heeft zijn eigen projectiemodel ontwikkeld voor de energievraag en de atmosferische uitstoot afkomstig van vaste bronnen
(residentiële, tertiaire, industrie- en energiesector).
Als bottom-up-model van het bottom-up
type worden de evoluties van het verbruik
van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikte energievectoren (aardgas,
lichte olie, propaan/butaan, steenkool, elektriciteit, hout, zonne-energie en warmtepompen) en de ermee gepaard gaande emissies
(CO2, CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC, SOx,
NH3, PM) bepaald door de evolutie van de
parameters die het verbruik van elke sector
definiëren.
De residentiële sector wordt bijvoorbeeld met de volgende hoofdparameters gekenschetst:
–– de bevolking en de gemiddelde grootte
van de huisgezinnen (deze 2 parameters
bepalen de nettobehoefte aan nieuwe
woningen)
–– het klimaat (in graaddagen: deze parameter is van groot belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangezien
hiermee de behoefte aan verwarming
in gebouwen wordt weerspiegeld en dit
70% van de broeikasgasemissies in het
Brussels Gewest veroorzaakt)
–– de mate waarin er wordt gerenoveerd, de
betere energie-efficiëntie die men bij renovaties verwacht. Die verbetering hangt

af van de typologie van het vastgoedaanbod, bestaande uit 244 types woningen:
appartement of huis, 4 leeftijdsschijven
voor het gebouw in kwestie, 7 energievectoren voor de verwarming, het geïnstalleerde verwarmingssysteem (centraal
of decentraal) en of de woning door de
eigenaar of door een huurder wordt bewoond)
Het model houdt eveneens rekening met
de rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen
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 afbraak van organische stoffen (composteerinstallatie, waterzuiveringsinstallatie).
5.1.4.4 HERMES
Hermes is het macro-sectorale model
dat door het Belgische Federaal Planbureau
gebruikt wordt voor zijn nationale vooruitzichten op korte en middellange termijn. Het
model wordt ook gebruikt voor de gevoeligheidsanalyse. De simulatieperiode varieert
van 1 tot 12 jaar, afhankelijk van de oefening. Hermes sluit aan bij de traditie van de
econometrische jaarmodellen die gebaseerd
zijn op tijdreeksanalyse. Door het gedesaggregeerde karakter van het model kunnen
verschuivingen tussen de sectoren of bedrijfstakken worden beschreven. Het model
maakt het ook mogelijk om de verschillende
effecten van maatregelen of onvoorziene externe factoren op de afzonderlijke bedrijfstakken te benadrukken.
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 aanwezig. In tegenstelling tot de technologische
modellen omvat Hermes niet uitdrukkelijk
een beschrijving van de verschillende productietechnologieën. Aanpassing van de productie aan de bestaande capaciteit speelt een
rol in de verklaring van prijzen, investeringen en importen. Hermes integreert fundamentele neoklassieke mechanismen voor de
bepaling van de marginale technische coëfficiënten, de verklaring van investeringen en
de berekening van capaciteiten. Ook bij de
uitvoeractiviteit spelen aanbodeffecten een
rol. Technologische vooruitgang zit exogeen
vervat in de productiefuncties.

5.1.5 Projecties en de totale impact
van beleidslijnen en maatregelen
in het scenario ‘met bestaande
maatregelen’
De projecties worden eerst weergegeven
voor elk broeikasgas dat is opgenomen in het
Kyotoprotocol. Vervolgens worden de totale
broeikasgasemissies, met geaggregeerde informatie voor elke sector, vermeld.

Uitgaande van de interne en externe vraag
berekent het model de marginale rentabilteit
van de productiecapaciteit. Hiervoor berekent het model de optimale verdeling van de
bronnen in de sector tussen de verschillende
productiefactoren (kapitaal, arbeid, energie
en andere intermediaire input) op basis van
de verwachte factor ‘prijs’. Productiekosten
vormen bij Hermes de belangrijkste bepalende factor voor de prijzen. Andere bepalende
factoren op de korte termijn zijn de bezettingsgraden in elke sector. Als de vraag op de
verschillende markten en de prijzen eenmaal
zijn berekend, verdeelt het model de totale
hulpbronnen over de verschillende spelers
en berekent het hun besteedbaar inkomen,
waarbij rekening wordt gehouden met de
belastingen en sociale bijdragen die aan de
staat worden afgedragen en de sociale uitkeringen die elk van hen ontvangt.

CH4 is verantwoordelijk voor bijna 8%
van de broeikasgasemissies in België in
1990. Verwacht wordt dat het aandeel ervan
tegen 2020 zal afnemen. De grootste reducties sinds 1990 vonden plaats in de landbouw, afval- en aardgasdistributiesector. De
CH4-emissies zullen naar verwachting nog
verder afnemen als gevolg van verdere reducties in de aardgasdistributiesector (minder fugitieve emissies), de landbouw en de
afvalsector.

5.1.5.1 Projecties van CO2-emissies

CO2 is het belangrijkste broeikasgas in
België. In het scenario ‘met bestaande maatregelen’, waaronder alle tot nu toe goedgekeurde klimaatbeleidsmaatregelen vallen,
zullen de CO2-emissies tot 2020 naar verwachting afnemen.
5.1.5.2 Projecties van CH4-emissies

5.1.5.3 Projecties van N2O-emissies

N2O vertegenwoordigt iets meer dan
7% van de Belgische broeikasgasemissies
in 1990. Sinds 1990 zijn er reducties gerealiseerd in industriële processen (salpeterzuur en caprolactam) en in de landbouw.
De N2O-emissies nemen nog verder af in de
periode 2010-2012, voornamelijk door de
procesverbetering bij de productie van salpeterzuur.
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Tabel 5.13 Projecties van CO2-emissies voor België
CRF-formaat (kt CO2-eq)

1990

2000

2010

2015

2020

110 387

115 416

106 711

97 148

96 131

110 302

115 250

106 608

97 045

96 027

29 789

28 301

26 246

21 570

22 283

1A2 Verwerkende
industrieën en
bouwsector

32 605

33 148

23 389

22 337

22 366

1A4 Tertiair/
residentieel / landbouw

20 427

24 453

26 857

27 076

26 694

27 320

29 256

30 068

26 014

24 637

161

93

47

47

47

84

165

103

103

103

8 417

9 662

7 471

8 209

8 390

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

0

-927

-730

-1 451

-2 556

-2 113

290

172

691

720

786

0

0

0

0

0

119 094

125 250

114 873

106 078

105 306

1 Energie
1A Brandstofverbranding
1A1
Energieproducerende
industrieën

1A3 Transport

1A5 Overige

1B Fugitieve emissies
van brandstoffen

2 Industriële processen

3 Gebruik van
oplosmiddelen en andere
producten
4 Landbouw

5 Veranderingen in
landgebruik en bosbouw
6 Afval

7 Overige

Totaal
exclusief LULUCF
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Tabel 5.14 Projecties van CH4 – emissies voor België
CRF-formaat (kt CO2-eq)
1 Energie

1990

2000

2010

2015

2020

1 335

805

768

703

680

477

339

322

250

239

18

14

41

36

36

83

76

67

36

36

128

66

20

12

9

249

182

194

166

158

1B Fugitieve emissies
van brandstoffen

0

0

0

0

0

858

466

446

453

441

3 Gebruik van
oplosmiddelen en andere
producten

0

4

20

20

21

0

0

0

0

0

5 547

5 336

4 941

5 066

4 959

0

0.002

0

0

0

6 Afval

2 826

2 145

780

547

402

7 Overige

5 547

5 336

0

0

0

15 255

13 626

6 508

6 336

6 062

1A Brandstofverbranding
1A1
Energieproducerende
industrieën
1A2 Verwerkende
industrieën en
bouwsector
1A3 Transport

1A4 Tertiair/
residentieel / landbouw
1A5 Overige

2 Industriële processen

4 Landbouw

5 Veranderingen in
landgebruik en bosbouw

Totaal
exclusief LULUCF
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Tabel 5.15 Projecties van N2O-emissies voor België
CRF-formaat (kt CO2-eq)
1 Energie

1990

2000

2010

2015

2020

654

773

676

586

567

654

773

676

586

567

184

214

148

113

114

1A2 Verwerkende
industrieën en
bouwsector

105

107

170

82

29

1A4 Tertiair/
residentieel / landbouw

261

349

252

282

308

103

103

106

108

116

2

1

1

0

0

IE,NA,NO IE,NA,NO

0

0

1A Brandstofverbranding
1A1
Energieproducerende
industrieën

1A3 Transport

1A5 Overige
1B Fugitieve emissies
van brandstoffen
2 Industriële processen

3 Gebruik van
oplosmiddelen en andere
producten
4 Landbouw

5 Veranderingen in
landgebruik en bosbouw
6 Afval

7 Overige
Totaal
exclusief LULUCF

IE,NA,NO
3 943

4 576

2 596

1 499

1 502

213

214

211

214

214

5 770

5 193

4 487

4 645

4 614

13

48

94

0

0

296

281

298

303

307

5 770

5 193

0

0

0

16 646

16 229

8 268

7 246

7 204

Tabel 5.16 Projecties van F-gasemissies voor België
CRF-formaat (kt CO2-eq)
2E1
2E2
2F1
2F2
2F3
2F4
2F5
2F6

1. Emissies van
bijproducten - overige
2. Fugitieve emissies

Koeling en airco-installaties

2F9

Overige

Totaal

2015

2020

7,7

6,7

6,7

537,7

354,4

69,4

131,7

131,7

626,1

1 755,9

1 889,3

1 6325,7

4,4

12,4
69,5

11,4

70,1

8,6

72,4

0,0

0,0

0,0

0,0

19,5

0,0

19,5

10,1
13,4

8,1

10,9

8,1

10,6

83,6

92,0

90,3

93,4

88,8

248,5
64,4

Aërosolen / dosisinhalatoren

Elektrische apparatuur

2010

6,5

Brandblussers

Productie van halfgeleiders

2000

2 775,0

Blaasmiddelen

2F7
2F8

1990

0,0

3 416

1 416

102,2

0,0

2 131

88,2

0,0

2 310

92,8

0,0

2 052
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5.1.5.4 Projecties 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 chemische sector. Naar verwachting zullen de F-gasemissies opnieuw stijgen tegen
2020, voornamelijk als gevolg van toenemende koeling- en andere activiteiten.

5.1.5.5 Totale broeikasgasprojecties
De totale broeikasgasemissies in het
scenario ‘met bestaande maatregelen’ dalen
van 131,6 Mt CO2-eq in 2010 tot 122,0 Mt
CO2-eq in 2015 en 120,6 Mt CO2-eq in
2020. In die projecties zijn de emissies of
opnamen door landgebruik, verandering in

1 Energie

1A Brandstofverbranding

1A1 Energieproducerende industrieën
(WKK inbegrepen)

2015

2020

98 437

97 378

26 311

21 720

22 433

1A1. Energieproducerende industrieën
1A3. Transport

107 229

97 881

22 456

22 432

1A4 Tertiair/ residentieel / landbouw

27 099
30 170

27 370

27 011

48

48

48

1B Fugitieve emissies van brandstoffen

2 Industriële processen

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere
producten
4 Landbouw

5 Veranderingen in landgebruik en bosbouw
6 Afval

7 Overige

Totaal (excl. LULUCF)

547

26 287
556

11 965

9 568

9 711

9 573

-2 556

-2 113

0

0

0

131 557

1 570

121 970

1A5. Overige

1B. Fugitieve emissies

2. Industriële processen

3. Gebruik van oplosmiddelen en andere
producten

214

-2 780

1 768

1A4. Andere sectoren

544

12 038
214

1A2. Industrie

24 911

12 231
214

1A. Brandstofverbranding

96 834

23 600

1A5 Overige

1. Energie

CRF-formaat (kt CO2-eq)

107 776

1A2 Verwerkende industrieën en
bouwsector
1A3 Transport
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2010

5.1.6 Vergelijking met macroeconomische ‘top down’
benadering
De hierboven beschreven nationale
projecties zijn de som van de gewestelijke

projecties op basis van bottom-up benaderingen, zonder directe link met de macro-economische context. Om die bottom-up
benadering te valideren, werden de som van
de gewestelijke projecties vergeleken met de
nationale projecties die het Federaal Planbureau (FPB) heeft uitgevoerd op basis van een
macro-sectoraal top-down econometrisch

Tabel 5.18 Projectie van broeikasgasemissies op basis van een macro-sectorale
benadering

Tabel 5.17 Projecties van broeikasgasemissies voor België in het scenario
‘met bestaande maatregelen’.
CRF-formaat (kt CO2-eq)

landgebruik en bosbouw (LULUCF) niet opgenomen.

4. Landbouw
6. Afval

Totale broeikasgasemissies

ETS (toepassingsgebied 2013-2020)

1 495

120 625

Internationale bunkerbrandstoffen
*

2005*
116 221

2010*

98 128

100 351

25 747

25 788

26 173

109 726

31 090

23 766

26 187
29 542

93

530

2020**

110 274

115 690
28 778

2015**
97 641
18 119

25 498

24 044

60

60

34 655

548

29 631
487

99 870
20 290
24 196
29 150
60

482

15 721

13 467

14 190

15 716

9 984

10 042

10 098

10 154

143 715

135 161

123 539

127 180

28 516

25 203

27 662

32 497

0,215

1 575

66 447

0,214

1 165

54 693

0,214

909

49 764

0,214

745

53 043

	Nationale broeikasgasinventaris van oktober 2012, CO2-emissies uit brandstofverbranding worden endogeen berekend door HERMES
**
Berekening HERMES
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model (HERMES). Deze projecties hangen
nauwer samen met macro-economische hypothesen.

met betrekking tot de evolutie voor de periode 2015 – 2020. Dit verschil komt door de
uiteenlopende manier waarop de gebruikte
modellen hierop reageren. Macro-economische modellen zoals HERMES zijn gevoeliger voor prijsschommelingen dan technisch-economische modellen.

Hoewel de top-down projecties aanzienlijk verschillen van de bottom-up projecties
in de manier waarop de emissies worden
toegewezen, vertonen beide projectiereeksen
gelijkaardige tendensen voor de energieproducerende industrieën/verwerkende industrieën en de industriële processen, met een
aanzienlijke stijging van de emissies.

Zowel de top-down projecties van HERMES als de gemiddelde bottom-up projecties verwachten een aanzienlijke daling van
de totale emissies tussen 2010 en 2015, met
een verschil tussen de modellen van minder
dan 1,4% van de emissies. Na die periode
verwacht de top-down projectie van HER-

Het verschil tussen de twee projecties
komt neer op verschillende verwachtingen

Figuur 5.1 Vergelijking van gewestelijke bottom-up en macro-economische top-down
projecties, LULUCF niet inbegrepen (kt CO2-eq)
160000

6 Afval
4 Landbouw

140000

3 Gebruik van oplosmiddelen
en andere producten

120000

2 Industriële processen

kt CO2-eq.

100000

Het klimaat speelt een belangrijke rol in
het energieverbruik voor de residentiële en
tertiaire sector. Het scenario ‘met bestaande
maatregelen’ is gebaseerd op een mild klimaat (zo gedefinieerd vanwege het aantal
graaddagen). Voor dit rapport is het aantal
graaddagen gelijkgesteld aan de gemiddelde
waarden voor de periode 2002-2011, namelijk 1819. Om de impact van kouder en warmer weer op het energieverbruik te analyseren, gaat de gevoeligheidsanalyse uit van
twee scenario’s:

De globale tendens verschilt sterk tussen
de twee modellen. Het ene model verwacht
na 2015 een stijging en het andere model een
daling, met een verschil in 2020 van 5,3%
ten opzichte van de broeikasgasemissies in
2010.

–– koud klimaat: 1946 graaddagen (gemiddelde van 1985 -2009)
–– warm klimaat: 1538 graaddagen (2011)

5.1.7 Gevoeligheidsanalyse van
de broeikasgasprojecties ‘met
bestaande maatregelen’
Er worden gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor enkele belangrijke parameters,
zoals het aantal graaddagen en de geleidelijke uitstap uit kernenergie, zonder echter
rekening te houden met indirecte gevolgen.

Bij een warm klimaat in (1538 graaddagen, zoals waargenomen in 2011), zouden de
emissies uit de gebouwensector 1743 kt CO2
lager zijn in 2020. In geval van een kouder
klimaat (1946 graaddagen, gemiddelde van
de afgelopen 25 jaar, zoals gebruikt in het
actieplan inzake energie-efficiëntie) zouden
de emissies 746 kt CO2 hoger zijn in 2020.

1B Fugitieve emissies
van brandstoffen

80000

1A5 Overige
1A4 Tertiair /
residentieel / landbouw

60000

1A3 Transport

40000

1A2 Verwerkende
industrieën en bouwsector

20000
0

5.1.7.1 Aantal graaddagen

MES echter een sterke daling van de emissies in de verwerkende industrie in 2015 gevolgd door een stijging in 2020, een stijging
in industriële processen en tamelijk stabiele
emissies in de elektriciteitsproductie. De
bottom-up benadering voorspelt daarentegen alleen een gematigde daling in de verwerkende industrie tot 2020, een daling in
industriële processen en een sterke daling in
de elektriciteitsproductie.

1A1 Energieproducerende
industrieën (WKK inbegrepen)

2010

2015

2020

Gewestelijke bottom-up projecties

2010

2015

2020

Macro-economische top-down projecties

Tabel 5.19 Gevoeligheidsanalyse: graaddagen
CO2-projecties 2020 (kt)
Tertiaire sector
Residentiële sector
Totaal

1819
graaddagen

1538
graaddagen

1946
graaddagen

5 272

4 978

5 398

16 883

15 434

17 503

22 155

20 412

22 901
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Tabel 5.20 Projecties van broeikasgasemissies voor België in het scenario
‘met bijkomende maatregelen’

1 Energie

CRF-formaat (kt CO2-eq)

1A Brandstofverbranding

2015

107 776

2020

97 115

95 513

21 720

22 433

107 229

96 559

1A2 Verwerkende industrieën en
bouwsector (WKK niet inbegrepen)

23 600

21 207

1A4 Tertiair/ residentieel / landbouw

27 099
30 170

27 370

48

48

1A1 Energieproducerende industrieën
(WKK inbegrepen)

1A3 Transport
1A5 Overige

1B Fugitieve emissies van brandstoffen

2 Industriële processen

26 311

547

26 215
556

94 969

20 724
27 011

24 754
48

544

12 231

12 038

11 965

4 Landbouw

9 568

9 711

9 573

6 Afval

1 768

1 570

1 495

131 557

120 648

118 760

3 Gebruik van oplosmiddelen en andere
producten
5 Veranderingen in landgebruik en bosbouw
7 Overige

Totaal
exclusief LULUCF

106

2010

214

0
0

214

0
0

214

0
0

Deze waarden vertegenwoordigen respectievelijk 2,5% en 1,1% van de jaarlijkse
emissieruimte voor 2020. Het klimaat kan
dus een aanzienlijke impact hebben op de
emissies van de sectoren die niet onder het
emissiehandelsysteem vallen.

de geleidelijke sluiting van kerncentrales
volgens de wet van 2003 wordt uitgevoerd,
zouden de totale emissies ongeveer 443 kt
CO2 hoger zijn in 2015 en 330 kt CO2 hoger
in 2020, in vergelijking met de afbouw zoals
beschreven in het voorstel van 2012.

5.1.7.2 Uitstap uit de kernenergie
Het scenario ‘met bestaande maatregelen’ houdt rekening met de Belgische wet
houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie tussen 2015 en 2025. Op 31 januari
2003 nam het Belgische federale parlement
een wet aan houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. Met deze wet werd de
bouw van nieuwe kerncentrales verboden
en werd bepaald dat bestaande kerncentrales
nog maar maximaal 40 jaar mochten worden
gebruikt. In 2012 stelden de Staatssecretaris
voor Energie en de federale regering echter
een aangepast schema voor de geleidelijke
sluiting van kerncentrales voor. Zij besloten
de sluiting van Tihange 1 met 10 jaar uit te
stellen van 2015 naar 2025. Er is nog geen
wet aangenomen om deze beslissing te bekrachtigen. De eerste reactor die zal worden
gesloten is Doel 1 in februari 2015, gevolgd
door Doel 2 in december 2015. De laatste
Belgische kernreactor zal in 2025 worden
gesloten (cf. 2.5.1). In beide scenario’s zullen de kerncentrales voornamelijk worden
vervangen door nieuwe STEG-centrales en
door bijkomende productiecapaciteit voor
hernieuwbare energie. De verschillen tussen
beide scenario’s zijn tot 2020 niet zo groot.

5.1.8 Projecties voor
broeikasgasemissies ‘met
bijkomende maatregelen’
De Belgische federale en gewestelijke
regeringen zijn bezig met het uitwerken van
bijkomende maatregelen om te voldoen aan
de doelstellingen voor hernieuwbare energie
en de niet-ETS-doelstellingen tot 2020, conform het Europees klimaat/energiepakket.
Het scenario ‘met bijkomende maatregelen’
(tabel 5.20) bevat enkel bijkomende maatregelen met betrekking tot een duurzame
energieproductie en maatregelen die broeikasgasemissies verminderen in de sectoren
die niet onder het emissiehandelssysteem
vallen (niet-ETS-sectoren). De emissies afkomstig uit het verbruik van fossiele brandstoffen in de ETS-sectoren zullen vanaf 2013
worden geregeld door het geharmoniseerde
emissiehandelssysteem van de EU. Hierbij
moet echter worden benadrukt dat de impact van de bijkomende maatregelen, zoals
hier geschat, het resultaat is van een eerste
analyse die nog moet worden aangevuld met
socio-economische haalbaarheidsanalyses.
Bovendien bestaan er, net zoals voor het
scenario ‘met bestaande maatregelen’, nog
onzekerheden over de projecties die nog niet
zijn geanalyseerd.

In het nieuwe voorstel wordt de werking
van de reactor Tihange 1 verlengd tot 2025,
terwijl de sluiting volgens de wetgeving van
2003 eigenlijk voorzien was voor 2015. Als

De bijkomende maatregelen vertegenwoordigen een geschatte totale bijkomende reductie van ongeveer 1,9 Mt CO2-eq in
2020.
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5.1.9 Conclusie
5.1.9.1 Totale emissieniveaus
De totale broeikasgasemissies in het
scenario ‘met bestaande maatregelen’ dalen
van 131,6 Mt CO2-eq in 2010 tot 122,0 Mt
CO2-eq in 2015 en 120,6 Mt CO2-eq in
2020. In die projecties is de emissie of opname door veranderingen in landgebruik en
bosbouw niet opgenomen.
Projecties aan de hand van het macro-economisch model tonen een daling van

de emissies tussen 2010 en 2015 (123,5 Mt
CO2-eq), maar een stijging in 2020
(127,2 Mt CO2-eq).
Er bestaan nog wel onzekerheden met
betrekking tot exogene variabelen zoals economische groei, klimatologische omstandigheden, import van elektriciteit en de sluiting
van kerncentrales. Hun niveau heeft invloed
op de eruit voortvloeiende broeikasgasemissies, in het bijzonder in de sectoren die opgenomen zijn in het emissiehandelssysteem
van de EU.

De jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid
toegewezen eenheden voor België in de
Kyoto-periode is gelijk aan 134,8 miljoen
AAU’s.

Rekening houdend met de interne lastenverdeling in België en met de AAU’s die
toegewezen zijn in het kader van het emissiehandelsysteem, betekent dit niet noodzakelijk dat vanuit het oogpunt van het nationaal register aan de Kyotodoelstelling is
voldaan. Deze kwestie wordt hieronder geanalyseerd in deel 5.3.

160000
150000
140000
130000

Binnen het interne EU-beleid38 bedragen
de Belgische doelstellingen -21% (op EU-niveau) voor de sectoren die onder het emissiehandelssysteem vallen en -15% voor de
sectoren die hier niet onder vallen.
Als er rekening wordt gehouden met
het verwachte effect van de uitgevoerde
correcties op grond van Artikel 10 van de
‘Effort Sharing Decision’, betekent dit een
reductiedoelstelling voor emissies in de
niet-ETS-sectoren in België van 66,7 Mt
CO2-eq. Aangezien de huidige verwachte emissies voor de niet-ETS-sectoren
75,7 Mt CO2-eq. zijn, zouden de bestaande
maatregelen en de bijkomende maatregelen
die op dit moment worden overwogen niet
voldoende zijn om de doelstelling voor de
niet-ETS-sectoren in 2020 te behalen. De
Belgische interne lastenverdeling van de
ESD-doelen is echter nog niet goedgekeurd,
dus er kunnen voorlopig nog geen eindconclusies worden getrokken vanuit gewestelijk
of nationaal oogpunt.

5.1.9.3 Vergelijking met de doelstelling voor
2013-2020
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5.1.9.2 Vergelijking met de Kyotodoelstelling 2008-2012

De emissies van de inventarisjaren
2008-2011 wijzen er samen met de eerste
aanwijzingen voor 2012 op dat de broeikasgasemissies in België in de Kyoto-periode
2008-2012 onder de Kyoto-doelstelling zullen liggen.

Figuur 5.2 Projectie van de totale Belgische broeikasgasemissies in het scenario
‘met bestaande maatregelen’ en ‘met bijkomende maatregelen’ (kt CO2 eq.)

kt CO2-eq.

De voorgestelde bijkomende maatregelen bieden een bijkomend reductiepotentieel
van 1,9 Mt in 2020, waardoor de totale CO2eq in het scenario ‘met bijkomende maatregelen’ worden gereduceerd tot 118,8 Mt
CO2-eq.

Projecties met bijkomende maatregelen
1e Kyoto-doelstelling

In Besluit 1/CMP8 werd een limiet voor
broeikasgasemissies vastgesteld van -20% in
2020 ten opzichte van de broeikasgasemissies van 1990. Die doelstelling is echter afhankelijk van een lastenverdeling tussen de
EU-lidstaten onder Artikel 4 van het Kyotoprotocol. Het lijkt dus nog te vroeg om iets te
kunnen zeggen over de verwachte emissies
in 2020.

Effort-Sharing Decision EG 406/2009 en andere
regelgeving.
38

107

5.2. Evaluatie van totale effecten
van beleidslijnen en maatregelen

Volgens het Raamverdrag van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (par.
41) kan het totale effect van beleidslijnen en
maatregelen worden berekend als het verschil tussen de scenario’s ‘met maatregelen’
en ‘zonder maatregelen’, of als een aggregatie van het individuele effect van elke belangrijke beleidslijn en maatregel.
België heeft geen scenario ‘zonder maatregelen’ opgesteld aangezien er al vele jaren
een klimaatbeleid wordt gevoerd en het dus
moeilijk is om nog in te schatten hoe het
energieverbruik en de 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 maatregelen waarvoor een dergelijk effect kon worden geschat. Dat effect werd berekend met
behulp van een bottom-up analyse. Hoewel
deze analyse rekening hield met de onderlinge verbanden tussen de verschillende maatregelen, er is nog altijd wat dubbeltelling of
overlapping mogelijk en kon het effect van
sommige maatregelen niet worden geschat.
Bovendien worden de potentiële emissiereducties van die maatregelen geschat
op grond van een referentiesituatie die niet
werd beoordeeld (het zogenaamde ‘scenario
zonder maatregelen’). Met de interpretatie
van het totale reductie-effect moet dus omzichtig omgesprongen worden. In hoofdstuk
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4 wordt het geschat op ongeveer 19,75 Mt
CO2-eq in 2015 en 27,3 Mt CO2-eq in 2020.
Die potentiële emissiereducties zijn
voornamelijk te danken aan de invoering van
bestaande maatregelen die deel uitmaken
van of in het verlengde liggen van elementen
uit het Nationaal Klimaatplan (2009-2012).
Zoals al vermeld werd in hoofdstuk 4
bevindt België zich momenteel in een overgangspositie aangezien meerdere overheden
nog bezig zijn met het vaststellen van hun
klimaatbeleid tot 2020. Veel nieuwe ideeën
worden besproken, maar kunnen nog niet
worden beschouwd als ‘gepland’ zolang ze
niet bij de betreffende overheden ter goedkeuring zijn voorgelegd.
Slechts een paar maatregelen kunnen
worden beschouwd als bijdrage aan het
scenario ‘met bijkomende maatregelen,
omdat ze gepland worden in het kader van
diverse actieplannen waarop het klimaatbeleid van de gewesten gedeeltelijk steunt.
Bijvoorbeeld:
–– In Vlaanderen wordt het schema voor de
invoering van geleidelijk strengere eisen
voor de energieprestatie van gebouwen
(nieuwe gebouwen en grondige renovaties) omschreven in het klimaatplan
voor 2013-2020. Dit is dus een bestaande maatregel. Er worden echter strengere eisen overwogen die kunnen worden
beschouwd als bijkomende maatregelen.

–– In Wallonië:
–– diverse in de toekomst te nemen stappen en een kalender voor de invoering van geleidelijk strengere eisen
voor de energieprestatie van gebouwen (nieuwe gebouwen en grondige
renovaties) zijn nog niet officieel
vastgesteld;
–– de verlenging tot 2020 van akkoorden betreffende energie/CO2-effi-

ciëntie in de industrie, waarvan het
principe is goedgekeurd door de gewestelijke regering, moeten nog worden ondertekend en hetzelfde geldt
voor conventies met de industrieën
en hun federaties.
Van het globale reductiepotentieel van
27,3 Mt CO2-eq in 2020, kan tot dus voorlopig slechts 1,87 Mt CO2-eq worden toegeschreven aan ‘bijkomende maatregelen’.

5.3. Supplementariteit m.b.t. mechanismen
onder Artikel 6, 12 en 17 van het Kyotoprotocol
Het EU-ETS is, behalve een zeer belangrijk beleidsinstrument voor de energie- en
industriesectoren, ook een belangrijke factor
bij de bepaling van het volume aan flexibiliteitsmechanismen dat zal moeten worden
ingezet door de federale en gewestelijke
regeringen. Het Nationaal Toewijzingsplan
2008–2012 legt de hoeveelheid emissierechten vast die wordt toegewezen aan de sectoren die onder het ETS vallen. De rechten,
AAU’s die zijn omgezet in EUA’s, worden
toegewezen aan de ETS-installaties en zijn
dus niet meer beschikbaar voor de regeringen om de emissies in sectoren buiten het
ETS op te nemen. De gemiddelde jaarlijkse toewijzing tijdens de Kyoto-periode aan
de installaties die onder het ETS vallen, bedraagt 58,5 Mt CO2-eq, ongeacht de uiteindelijke emissies van die installaties gedurende die periode. Dat houdt in dat de jaarlijkse
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gemiddelde hoeveelheid rechten voor België in de Kyoto-periode (134,8 Mt CO2-eq)
wordt vertaald in een doelstelling voor de
sectoren die niet onder het ETS van de EU
vallen. Deze ‘niet-ETS’-doelstelling komt
overeen met 76,3 Mt CO2-eq (134,8 Mt CO2eq – 58,5 Mt CO2-eq).
Op nationaal niveau wordt het gemiddelde niet-ETS-emissieniveau in de Kyoto-periode geschat op 78,377 Mt CO2-eq39 per jaar
of 2 072 Mt CO2-eq boven de jaarlijkse doelHet totale geschatte emissieniveau in de periode
2008-2012 is 635 218 Mt, waarvan 240 983 Mt is
opgenomen in het ETS van de EU (bereik 08-12).
Het verschil tussen beide is daarom de totale hoeveelheid emissies in de periode 2008-2012 die niet in het
ETS is opgenomen en deze emissies lopen op tot 394
235 Mt. De gemiddelde jaarlijkse waarde is dit totaal
gedeeld door 5.
39

Tabel 5.21 Supplementariteit tijdens de eerste verbintenisperiode (2008 – 2012):
gebruik van flexibiliteitsmechanismen
Reductiedoelstelling in absolute cijfers (2008-2012)

Aanvankelijke hoeveelheid toegewezen eenheden
(2008-2012)
waarvan toegewezen aan ETS
waarvan beschikbaar voor niet-ETS

De uiteindelijke emissies (2008-2012) worden geschat
voor niet-ETS op basis van de emissies in 2011,
gecorrigeerd voor de graaddagen)
waarvan ETS
waarvan niet-ETS
Verschil AAU’s – emissies
voor ETS
voor niet-ETS

Gepland gebruik flexibiliteitsmechanismen door de
overheid40, 41

Geen informatie
(Geen scenario
'zonder
maatregelen')
kt CO2-eq

292 472
381 523
635 218

kt CO2-eq

kt CO2-eq

240 983
394 235

Gebruik flexibiliteitsmechanismen in het ETS van de EU42
kt CO2-eq
CDM
JI

19 065
13 667
5 398

Aandeel flexibiliteitsmechanismen
bij het opnemen van de emissies
voor ETS
voor niet-ETS
40
41
42

kt CO2-eq
%

Figuur 5.3 Overzicht van interne reducties en gebruik van flexibiliteitsmechanismen
voor het behalen van de Kyoto-doelstelling43
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51 489
-12 712
29 449

Emissiereductie door flexibiliteitsmechanismen
(vergeleken met de doelstelling)

hele eerste verbintenisperiode van het Kyotoprotocol (zie tabel 5.21). Die hoeveelheid
is een weerspiegeling van de impact van de
nationale lastendelingsovereenkomst.

673 995

kt CO2-eq

Totaal gebruik flexibiliteitsmechanismen

stelling voor die sectoren (zie figuur 5.3).
Het totale vooropgestelde gebruik van flexibiliteitsmechanismen op regeringsniveau
wordt geschat op 29,5 Mt CO2-eq voor de

Emissies
referentiejaar
145,7 Mton

Gemiddelde
jaarlijkse emissies
127,0 Mt

AAU België
134,8 Mt

Overige rechten
voor opname
van niet-ETS-emissies
76,3 Mt

48 514
n.v.t.
7,7%

%

-7,5% = -10,9 Mt

ETS-toewijzing
58,5 Mt

7,9%
7,5%

 et geplande gebruik van flexibiliteitsmechanismen op overheidsniveau (om niet-ETS-emissies
H
op te nemen) is een weerspiegeling van de impact van de nationale lastenverdelingsovereenkomst.
Omdat de aankoop van Kyoto-eenheden nog in uitvoering is, kunnen er geen gegevens per type
Kyoto-eenheid worden verschaft.
Bron: Belgisch register van broeikasgassen
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Gemiddeld jaarlijks
gebruik van
flexibiliteitsmechanismen
door overheden
5,9 Mt
Gemiddelde
niet-ETS-emissies
78,8 Mt

Gemiddelde
ETS-emissies
48,2 Mt

 et geplande gebruik van flexibiliteitsmechanismen op overheidsniveau (om niet-ETS-emissies
H
op te nemen) is een weerspiegeling van de impact van de nationale lastendelingsovereenkomst.
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6.1. Inleiding

6. Evaluatie
van de
kwetsbaarheid,
impact van
de klimaat
verandering
en adaptatie
maatregelen

6.1.1 Europese context
Het in 2009 aangenomen Witboek legt
een kader vast om de kwetsbaarheid van de
Europese Unie voor de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen.
Het Witboek bevat meer dan 33 acties
die al zijn toegepast of momenteel aan de
gang zijn. Op die manier kon op Europees
niveau een meer gecoördineerde aanpak
worden ontwikkeld door de adaptatie aan de
klimaatverandering te integreren in verschillende thema’s (waaronder bosbouw, transport, biodiversiteit en zeemilieu).
Er werden tevens verschillende studies
uitgevoerd of gelanceerd die onder andere
hebben toegelaten om de inachtneming van
de klimaatadaptatie in verschillende beleidslijnen te evalueren.
Ook werd vooruitgang geboekt op het
vlak van de verruiming van de kennissenbank inzake adaptatie via de oprichting van
de website ‘Climate-ADAPT’ [65], die geactualiseerde informatie verschaft over de
impact van de klimaatverandering, de kwetsbaarheid, en de goede praktijken op het vlak
van adaptatie.
Ten slotte heeft de Europese Commissie
in april 2013 de Europese adaptatiestrategie
gepubliceerd. Die strategie wil ertoe bijdragen dat Europa veerkrachtiger wordt.
Daarom focust de strategie op fundamentele sleutelaspecten:
–– de initiatieven op het niveau van de lidstaten bevorderen;

–– de beslissingsprocedures beter toelichten;
–– de adaptatie beter in acht nemen bij de
meest kwetsbare sectoren (‘climate
proofing’).
Eveneens in 2013 heeft de Europese
Commissie een mededeling over de groene
infrastructuur aangenomen waarin de link
met het adaptatie- en mitigatiebeleid duidelijk wordt geïdentificeerd.

6.1.2 Nationale context
De geleidelijke bewustwording dat klimaatverandering onvermijdelijk is, heeft ertoe geleid dat het klimaatbeleid vanuit twee
complementaire invalshoeken wordt benaderd: ‘adaptatie’ en ‘mitigatie’.
De verwachte stijging van de temperaturen en van het aantal hittegolven, de schommeling in de hoeveelheid neerslag en de
stijging van het zeeniveau zullen in België
socio-economische en milieugerelateerde
gevolgen hebben. Op basis van de analyse
van de verwachte gevolgen, de hiërarchische
indeling van de kwetsbaarheden en het onderzoek naar operationele oplossingen werden en worden adaptatiemaatregelen getroffen, om de kwetsbaarheid van ons land voor
de gevolgen van de klimaatverandering te
verminderen.
Sinds de 5e nationale mededeling heeft
België aanzienlijke vooruitgang geboekt op
het vlak van adaptatie.
In 2010 heeft België zijn nationale adaptatiestrategie goedgekeurd. Die strategie
streeft drie doelstellingen na:
–– de coherentie tussen de in België bestaande adaptatieactiviteiten verbeteren
(evaluatie van de gevolgen van de kli-

maatverandering, van de kwetsbaarheid
voor deze klimaatverandering en van de
al ingevoerde adaptatiemaatregelen).
–– de communicatie op nationaal, Europees
en internationaal niveau verbeteren;
–– een procedure lanceren voor de uitwerking van een nationaal actieplan met het
oog op de goedkeuring ervan in 2012.
De Strategie vat de verwachte gevolgen
van de klimaatverandering in België samen
in sectoren zoals gezondheid, toerisme,
landbouw, bosbouw, biodiversiteit, kust- en
zeestroken, ruimtelijke ordening en risico’s
verbonden met overstromingen. Ook geeft
ze een overzicht van de adaptatiemaatregelen die al zijn getroffen in deze sectoren,
alsook in twee transversale sectoren: het internationale onderzoek en de internationale
samenwerking.
Die strategie heeft de aanzet gegeven
voor de uitwerking van een Nationaal Adaptatieplan. In dit kader hebben de verschillende bevoegdheidsniveaus (federale regering,
Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) studies verricht om
de toekomstige federale/gewestelijke adaptatieplannen voor te bereiden die als referentie zullen dienen voor het Nationaal Adaptatieplan.
Aan de hand van de gewestelijke studies konden gewestelijke klimaatprojecties
worden ontwikkeld en informatie worden
verstrekt over de sectorspecifieke kwetsbaarheid voor toekomstige klimaatomstandigheden.
Verschillende thematische sectoren komen aan bod, zoals water, landbouw, bosbouw, biodiversiteit, gezondheid, energie,

infrastructuur, ruimtelijke ordening, industrie en diensten, toerisme, enz.
Ook werden heel wat onderzoeksprogramma’s opgestart om de kennis van de
gevolgen van, en adaptatie aan de klimaatverandering te verbeteren. Voor meer details
verwijzen we naar hoofdstuk 8.
Aangezien in 2012 nog niet alle informatie (gewestelijke en federale informatie
die als input moet dienen voor de opstelling
van het plan) beschikbaar was om het Nationaal Adaptatieplan op te stellen, werd de
afronding van dit plan uitgesteld tot 2013.
Het Plan zal preciseren hoe België zich in
de toekomst zal voorbereiden op de klimaatverandering.
Het Vlaams Gewest heeft in 2013 zijn
gewestelijk plan voor adaptatie aan de klimaatverandering goedgekeurd (het Vlaams
Klimaatbeleidsplan 2013-2020 [64]). Het
Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de federale regering ronden momenteel hun plan/instrumenten af.
Op institutioneel vlak focust de nationale werkgroep Adaptatie, opgericht onder de
vlag van de Nationale Klimaatcommissie,
op het Belgische beleid inzake adaptatie
(uitwerking en follow-up van de invoering).
Tot die groep behoren zowel gewestelijke als
federale actoren. Hij is onder andere belast
met de opstelling van het Nationaal Adaptatieplan en dit hoofdstuk van de 6de Nationale Mededeling.
Ook werden op gewestelijk en federaal
niveau verschillende inter- en intrasectorale
groepen opgericht met de vertegenwoordigers van de verschillende (sub)sectoren die
mogelijk getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering (water, lucht,

landbouw, biodiversiteit, transport, economie, gezondheid, ruimtelijke ordening,..).
Die overleggroepen worden geacht gegevens
uit te wisselen, informatie te verzamelen
over de adaptatiemaatregelen die momenteel

door de verschillende departementen worden getroffen (bottom-up benadering), en
de doelstellingen en de te nemen prioritaire
maatregelen te identificeren.

6.2. Voorziene gevolgen van de klimaatverandering
in België
6.2.1 Waargenomen trends in het
verleden
In 2013 werd het gewestelijke indicatorenrapport van de VMM [60] gepubliceerd.
De indicatoren uit het rapport worden regelmatig geactualiseerd op haar website [61].
Op het vlak van de klimaatverandering focussen het rapport en de website op broeikasgasemissies, atmosferische concentraties
van broeikasgassen, temperatuur, neerslag,
zeepeil, gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid en de impact van de
klimaatverandering op de natuur. Op basis
van een algemeen overzicht wijst de website voor iedere indicator op de uitersten en
op de evolutie over de totale periode voor
België. De waargenomen klimaatevoluties
worden voorgesteld in grafieken en de tendensen worden in beeld gebracht. Hieronder
vindt u een overzicht van de belangrijkste
conclusies, ondersteund door enkele figuren
[60, 61].

6.2.1.1 Temperatuur
Ook in België vertonen de metingen een
duidelijk stijgende trend: statistische analyse
van de gemiddelde jaartemperatuur in Ukkel geeft aan dat die temperatuur significant
stijgt sinds eind 19e eeuw. Halverwege de
20e eeuw valt de stijging bijna stil, maar nadien is de temperatuur nog sneller beginnen
te stijgen. De laatste jaren houdt de temperatuur een constante stijging aan van +0,4°C
per decennium. De trendlijn geeft aan dat het
hier ondertussen gemiddeld 2,3°C warmer is
dan in de pre-industriële periode (figuur 6.1).
Met een gemiddelde jaartemperatuur
van 11,6°C was 2011 het absolute recordjaar
sinds de metingen startten in 1833. 2007 en
2006 vervolledigen de top 3 met respectievelijk 11,5 °C en 11,4°C. De 17 warmste jaren
sinds 1833 situeren zich allemaal in de periode 1989-2011, terwijl de 20 koudste jaren
zich voordeden voor 1895. Met een gemiddelde jaartemperatuur van 10,6°C valt 2012
net binnen de top 20 van warmste jaren.
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Figuur 6.2 Gemiddelde temperatuur per seizoen (Ukkel, 1833-2012)
13
12

Figuur 6.1 Evolutie van de gemiddelde jaartemperatuur, uitgedrukt in termen van
afwijking ten opzichte van de referentieperiode 1850-1899 (Ukkel, 1833-2011)
(zie ook paragraaf 2.3.2. Klimaat - temperatuur)
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Omdat (zeker binnen Europa) de gemiddelde jaartemperaturen in de pre-industriële periode
1750-1799 erg gelijkaardig zijn met die in de periode 1850-1899 en in deze laatste periode
metingen voor veel meer locaties beschikbaar zijn, wordt 1850-1899 gebruikt als referentieperiode voor toetsing aan de 2°C-doelstelling.

Bron: MIRA (VMM) op basis van gegevens KMI [60]
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LENTE

De dunne lijn geeft per seizoen telkens het gemiddelde van de gemeten waarden in een jaar weer. /
De dikke lijn geeft telkens de trendlijn weer van de gemiddelde seizoenstemperatuur.
-

De vlakken op de achtergrond geven het 95%-betrouwbaarheidsinterval weer voor de trendlijn.

Bron: MIRA (VMM) op basis van gegevens KMI [61]
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- / - / - /
-

Figuur 6.2 zet voor België de temperatuursevolutie per seizoen uit. In alle 4 de seizoenen blijkt een significante stijging aan de
gang. Toch zijn er ook verschillen:

–– in de zomermaanden stijgt de temperatuur geleidelijker. De zomertemperatuur
ligt 1,9°C hoger dan bij het begin van de
metingen, en het stijgingsritme bedraagt
ondertussen +0,3°C per decennium;
–– de herfsttemperatuur komt 2,0°C uit boven het niveau van 1833, en stijgt momenteel 0,2°C per decennium;
–– van de 4 seizoenen vertoont de winter de
grootste variatie in gemiddelde temperatuur. Toch vertoont over de jaren heen

–– de temperatuurstijging is het sterkst in
de lente, en het patroon van de stijging
lijkt sterk op dat van de gemiddelde jaartemperatuur. De trendlijn geeft aan dat in
2011 de lentetemperatuur al 3,2°C hoger
ligt dan in 1833. Inmiddels zit de stijging
aan +0,6°C per decennium;

Figuur 6.3 Evolutie van de gemiddelde jaarneerslag (Ukkel, 1833-2011)
Afwijking gemiddelde jaarneerslag t.o.v. referentie* (%)
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* referentie = gemiddelde jaarneerslag in de periode 1850-1899, namelijk 758 mm.

Bron: MIRA (VMM) op basis van gegevens KMI [60]
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ook de wintertemperatuur een significante stijging: +1,9°C hoger dan in 1833.
Het stijgingstempo bedraagt 0,1°C per
decennium.
Wanneer we kijken naar het aantal dagen
met erg hoge en erg lage temperaturen, dan
zien we een duidelijke lineair stijgende trend
voor het aantal zomerse (Tmax ≥ 25°C) en het
aantal hittedagen (Tmax ≥ 30°C): ieder decennium komen er 3 zomerse dagen bij en per 2
decennia tellen we 1 extra hittedag. Voor het
aantal winterse dagen (Tmax < 0°C) en vorstdagen (Tmin < 0°C) geeft de meetreeks een
dalende trend aan.

Uit een analyse van het KMI [1] blijkt
dat België tijdens de 20e eeuw geconfronteerd werd met gemiddeld 1 hittegolf per 2
jaar, maar sinds de jaren 1990 is dit verdubbeld tot gemiddeld 1 hittegolf per jaar.
Naast het aantal hittegolven is het ook
belangrijk te kijken naar de lengte (aantal
dagen tijdens hittegolven in een jaar), het gewicht (de mate waarin de temperatuur boven
de 25°C uit stijgt) en de intensiteit (verhouding tussen het gewicht en de lengte) van de
hittegolven. Analyse voor de periode 19022011 laat voor deze 3 parameters eveneens
een golvend patroon zien met een trendlijn

Figuur 6.4 Aantal dagen met zware neerslag (≥ 20,0 mm per dag) te Ukkel (1951-2011)
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Bron: MIRA (VMM) op basis van gegevens KMI [61]
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België (Ukkel) telt jaarlijks gemiddeld 4
dagen waarop we kunnen spreken van zware neerslag (minstens 20 mm/dag). De meetreeks van het aantal dagen met zware neerslag vertoont een duidelijke trend: vooral
tussen begin jaren 80 en eind jaren 90 steeg
het aantal dagen met zware neerslag signi-

ficant. Ondertussen telt een jaar gemiddeld
al dubbel zo veel dagen met zware neerslag
als begin jaren 50: over 6 decennia is het
gemiddeld aantal geëvolueerd van 3 naar 6
(figuur 6.4). Intense neerslag komt meestal
voor in de zomer als gevolg van intense onweersbuien die vallen in een tijdsspanne van
enkele uren.
In verband met de hogere temperaturen
die in het begin en op het einde van de twintigste eeuw werden gemeten, blijkt uit een
rapport van het Belgisch Koninklijk Mete-

Zeeniveau (mm RLR)
7 200
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Zeebrugge

7 150
7 100
7 050
7 000

jaargemiddelde van het gemeten zeeniveau
trendlijn van het jaarlijks gemiddeld zeeniveau
95%-betrouwbaarheidsinterval voor de trendlijn
Het zeeniveau wordt uitgedrukt in mm RLR (Revised Local Reference). Daarbij zijn de data van een lokale referentie
(voor de Belgische kust is dit de Tweede Algemene Waterpassing) omgezet ten aanzien van het internationaal referentieniveau.

Bron: MERA op basis van PSMSL, en Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust [60]
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Van jaar tot jaar vertoont de neerslaghoeveelheid een erg grote variabiliteit. Statistische analyse van de hele datareeks kan
niettemin helpen om langetermijntrends
bloot te leggen. Uit die analyse blijkt dat ons
land een langzame maar significante stijging
van de gemiddelde jaarneerslag kent. Die
stijging blijft aanhouden volgens een lineair
patroon van 5 mm per decennium.

nifesteert zich in de winter en de lente. Daarentegen nam in de laatste decennia (periode
1970-2011) het aantal neerslagdagen per
jaar eerder af, voornamelijk in de lente en de
herfst.

Figuur 6.5 Stijgend zeeniveau aan de Belgische kust (Nieuwpoort 1967-2010, Oostende 1951-2010, Zeebrugge 1962-2010)

1980

In ons land komen steeds nadrukkelijker
meer natte dan droge jaren voor. Figuur 6.3
brengt de afwijking in beeld van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid vergeleken met
het jaargemiddelde in de referentieperiode
1850-1899. De trend naar nattere jaren wordt
vooral duidelijk bij de lijn die de gecumuleerde afwijking weergeeft. In de 19e eeuw
bleef deze lijn rond het nulpunt schommelen: nattere en drogere jaren compenseerden
elkaar. Maar sinds het begin van de 20e eeuw
zien we een duidelijke toename, die nog sterker wordt vanaf de jaren 70. Voor het eerst
sinds de start van de metingen zien we ook 5
opeenvolgende decennia met een gemiddelde jaarneerslag boven die van de referentieperiode (758 mm/jaar).

Over de volledige periode 1833-2011
nam het aantal dagen met meetbare neerslag
in een jaar significant toe. Die toename ma-

1970

De gemiddelde neerslag in Ukkel bedraagt 780,1 mm/j [71]. Met neerslaghoeveelheden van respectievelijk 1088,5 en
1077,8 mm sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel zijn 2001 en 2002 de absolute recordjaren. Met een totale neerslaghoeveelheid van 977 mm in Ukkel valt 2012
net buiten de top 10 van natste jaren sinds de
start van de metingen in 1833.

1960

6.2.1.2 Neerslag

Wanneer we kijken naar de volledige datareeks 1833-2011/2012, tekent zich in België enkel tijdens de winter en winterjaarhelft
een significante toename van de neerslaghoeveelheid af. De neerslaghoeveelheid
in de andere seizoenen verandert niet of nauwelijks. In de laatste decennia (periode sinds
1970) is ook de zomerneerslag significant
toegenomen.

1950

die oploopt sinds de jaren 1970. Die stijgingen zijn echter niet significant [61].

orologisch Instituut (KMI) dat de in Ukkel
waargenomen sneeuwval duidelijk minder frequent is geworden. De sneeuwlaag
schommelt van jaar tot jaar, waarbij geen
opvallende veranderingen worden waargenomen in het Brussels gewest , hoewel het
volume van de sneeuwval de afgelopen jaren
over het algemeen laag was. Op de Ardense plateaus en in de regio van Saint-Hubert
is de maximale jaarlijkse sneeuwval echter
wel duidelijk gedaald sinds de winters op het
einde van de tachtiger jaren warmer zijn geworden [1].
Hetzelfde rapport van het KMI onthult
dat, op het vlak van wind, Ukkel een heel
duidelijke terugval van de jaarlijkse gemiddelde windsnelheid heeft waargenomen in
de tweede helft van de 20e eeuw. Door de
jaren heen maakt de plantengroei rond de
meetsite het echter onmogelijk om deze
trend met absolute zekerheid toe te schrijven
aan de klimaatverandering alleen.
Elders in het land, in sommige meetstations, werden sinds de jaren zestig windsnelheden gemeten die waarschijnlijk meer
betrouwbaar zijn voor de studie van de veranderende eigenschappen ervan. Uit een
analyse van die gegevens blijkt een vrij
scherpe daling van de windsnelheid in de jaren tachtig, met een lichte accentuering van
die trend sindsdien. Deze opvallende trend
is ook merkbaar op seizoensniveau, met uitzondering van de winter in welk seizoen de
wind, die sterk van jaar tot jaar verschilt, stabieler is geworden over de hele periode.
Wat de stormen betreft hebben de tot
nu toe uitgevoerde studies van forse winden, sinds 1940 in het geval van Ukkel en
sinds 1985 elders in het land, geen specifieke trends aan het licht gebracht, noch op het

vlak van de intensiteit van de felste winden
ieder jaar, noch op het vlak van de frequentie
van hoge windsnelheden.
Een analyse van de uren zonneschijn die
in Ukkel per seizoen en per jaar werden geregistreerd, levert evenmin een globale trend
voor die parameters op sinds de metingen in
1887 zijn begonnen, maar wel een, over het
algemeen, significante schommeling over
meerdere jaren [1].
6.2.1.3 Zeeniveau
Het jaarlijks gemiddeld zeeniveau aan de
Belgische kust laat een duidelijke, significante stijging zien voor de 3 meetplaatsen in
zowel de jaren ‘70, ‘80 als ‘90 (figuur 6.5).
Die stijging gaat ook verder na 2000, maar
is enkel significant voor Oostende en Zeebrugge.
Vergeleken met 1970 lag het jaarlijks gemiddeld zeeniveau in 2010 al 103 mm hoger
in Oostende, 115 mm hoger in Nieuwpoort
en 133 mm hoger in Zeebrugge. Dat is goed
voor een jaarlijkse gemiddelde stijging van
respectievelijk 2,6 mm/j, 2,9 mm/j en 3,3
mm/j over de laatste 4 decennia.
De zeespiegelstijging vertoont bovendien een schommeling met een interval van
18,61 jaar. Door een variatie van de hoek
tussen de aarde, de zon en de maan stijgt de
zeespiegel veel sterker in sommige periodes
dan in andere.
Een studie van het Europees Milieuagentschap geeft aan dat binnen Europa België na Nederland het meest kwetsbaar is
voor overstromingen ten gevolge van een
stijgend zeeniveau: in Vlaanderen ligt 15%
van het oppervlak minder dan 5 meter boven
het gemiddelde zeeniveau. Bovendien blijkt
de Belgische kustlijn de meest bebouwde

van Europa: in 2000 was ruim 30% van de
kuststrook van 10 km bebouwd, en zelfs bijna 50% van de strook tot 1 km van de kustlijn [72]. In de provincie West-Vlaanderen
woont 33% van de bevolking in laaggelegen
poldergebieden die gevoelig zijn voor overstromingen door toedoen van de zee.

6.2.2 Klimaatprojecties
Op klimaatzoneschaal is België een
klein land en de meeste klimaatmodellen
hebben een resolutie tussen 50 en 300 km.
Het is dus niet gemakkelijk om voor ons
land projecties te maken van de klimaatverandering. Toch zijn er verschillende
simulaties over klimaatverandering gepubliceerd die waardevolle informatie hebben verschaft. Hieronder vindt u enkele
elementen uit de nieuwe klimaatprojecties
die in het kader van de recente regionale
impact- en kwetsbaarheidsanalyses zijn
gemaakt [2], [3], [32], [33], [69].
Voor België zijn er heel weinig omzettingstools voor klimaatverandering beschikbaar. Dat is gedeeltelijk te verklaren
door het tekort aan klimaatveranderingscenario’s die voor lokale regio’s relevant
zijn. Hoewel regionale klimaatscenario’s
beschikbaar werden door de voltooiing
van het PRUDENCE-project in 2004, had
het aantal klimaatmodellen gekoppeld aan
de emissiescenario’s tot gevolg dat de gebruikers er moeilijker gebruik van konden
maken. Het project CCI-HYDR (Climate
change impact on hydrological extremes
along rivers and urban drainage systems in
Belgium) van het Federaal Wetenschapsbeleid (Programma: ‘Wetenschap voor
een duurzame ontwikkeling’’) werd in
eerste instantie opgezet om de pertinente

klimaatscenario’s voor België samen te
vatten. Het project opteerde ervoor om te
focussen op de studie van de gewestelijke hogeresolutie-klimaatmodellen uit het
PRUDENCE-project.
Er werd een perturbatiealgoritme ontwikkeld zodat de impactanalisten in België
de hydrologische impact van de klimaatverandering kunnen evalueren. Het algoritme past op een waargenomen reeks een
perturbatie toe om toekomstige tijdreeksen
aan te maken. De perturbatie van de waargenomen tijdreeksen geschiedt op basis
van vier SRES-scenario’s (A1B, A2, B1
en B2). De klimaatmodelsimulaties met
de gewestelijke scenario’s A2 en B2 werden afgeleid uit de PRUDENCE-databank,
terwijl de scenario’s A1B en B1 werden
ontleend aan de databank van IPCC-AR4.
[39]
Er zijn nieuwe klimaatprojecties voor
het Belgische grondgebied gemaakt [2],
[3], met behulp van het Europese project
ENSEMBLES. Voor het maken van deze
klimaatprojecties werden verschillende modellen gebruikt, gekoppeld aan het
SRES-scenario A1B (scenario voor gematigde emissies). Een andere studie, die rekening houdt met alle 4 IPCC-scenario’s,
geeft een ruimer beeld en verschaft licht
verschillende en meestal hogere waarden
[32]. De resultaten bevestigden de trend. In
het kader en in de figuren 6.6 en 6.7 worden ze vergeleken met een referentieperiode (1961-1990).
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–– Een heter klimaat: alle projecties wijzen op een stijging van de gemiddelde
jaartemperatuur (in scenario A1B: van
+1,3°C tot +2,8°C tegen 2050) en ook op
een stijging van de temperatuur in alle
seizoenen (in alle 4 SRES-scenario’s:
1,5°C tot 4,4°C voor de winter en 2,4°C
tot 7,2°C voor de zomer tegen 2100).
–– Een versterking van seizoensgebonden neerslag: verwacht wordt dat de
neerslag zal dalen in de zomer (tot -25%
tegen 2100) en stijgen in de winter (tot

22% in 2100). De resultaten voor de jaarlijkse neerslag zijn niet eenduidig: hetzij
een daling, hetzij een stijging, afhankelijk van de gebruikte modellen.
–– De mogelijke neerslagverandering vertoont ook kleine regionale verschillen
binnen België (figuur 6.7). In de kuststrook ligt de verandering 10% hoger dan
in het binnenland, zowel voor de zomerperiode als voor de winterperiode. Voor
de zomerperiode betekent dit dat de neerslagdaling in de kuststrook minder sterk

is (het toekomstige klimaat ligt dichter
bij het huidige klimaat). In de winterperiode zorgt een bijkomende neerslagtoename met 10% voor een sterkere vernatting
van de kuststrook.
–– Meer extreme gebeurtenissen: zware
regenval in de winterperiode en zware
stormen in de zomerperiode zullen frequenter of intenser worden, net zoals de
hittegolven frequenter zullen worden in
de zomerperiode.

–– Een daling van de gemiddelde zomerneerslag kan in combinatie met een
hogere verdamping de laagste rivierdebieten tijdens droge zomers met meer
dan 50% doen dalen tegen het einde van
de 21ste eeuw. Daardoor stijgen ook de
kansen op ernstig watertekort.
–– Het zeeniveau van de Belgische kust
kan 60 tot 90 cm stijgen, met een
‘worst case scenario’ van 200 cm.

Figuur 6.6 De klimaattrends (temperatuur en neerslag) afgeleid uit de gemiddelde natte- en droogteprojecties die op basis van het ENSEMBLESproject zijn gemaakt. De verwachtingen voor 2030, 2050 en 2085 verwijzen respectievelijk naar de periodes 2016-2045, 2036-2065 en 2071-2100
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Figuur 6.7 Regionale verschillen voor de gemiddelde seizoensneerslag volgens
de drie klimaatscenario’s (België, scenarioperiode 2071-2100 vergeleken met
referentieperiode 1961-1990)
Droog

Gematigd

Zomer

-34 %

Nat
-18 %

-42 %

8%

-26 %

-1 %

-9 %

0,45

Winter

Droog

Gematigd

-2 %

8%

53 %

0,94

Hydrologische zomer = april tot september
Hydrologische winter = oktober tot maart
Resultaten uitgedrukt als perturbatiefactoren:

Bron: Milieuverkenning 2030 Vlaanderen [69].

0,78

0,95

1,12

Nat
17 %

8%

0,62

Factor = 1 duidt op geen verandering
Factor = 1,2 duidt op 20% toename
Factor = 0,8 duidt op 20% afname

35 %
26 %

1,12

1,30

1,48

1,66

Het evolutieritme verschilt naar gelang
van de gebruikte modellen: de trend kan
zacht en geleidelijk of abrupter en sneller
zijn (de stijging met 2°C van de gemiddelde jaartemperatuur kan bijvoorbeeld al
in 2030 een feit zijn bij de ‘drogere’ modellen). Bovendien zijn die cijfers afgeleid
uit projecties die met een tussenliggend
scenario zijn gemaakt. Bij een pessimistischer scenario kunnen de resultaten dus
extremer zijn. Bij de Milieuverkenning
2030 voor Vlaanderen [69] is bijvoorbeeld
gebruikgemaakt van het SRES-scenario
A2, met meer extreme cijfers tot gevolg
(bv. tot +8,9°C in augustus tegen 2100).

we in het verleden vastgesteld dat ook in
de zomermaanden hevige neerslag mogelijk is.

6.2.3 Extreme verschijnselen
De kans op ernstige hittegolven zal
naar verwachting significant toenemen.
Het hitte-eilandeffect in de steden wordt
vernoemd in de recente kwetsbaarheidsanalyses [2], [3].

6.2.4 Gemiddelde zeespiegel
De veranderingen in de zeespiegel zullen niet dezelfde zijn in alle streken van de
wereld, maar er is weinig bekend over toekomstige regionale schommelingen. Regionale veranderingen ontstaan uit schommelingen in de thermische uitzetting van
het zeewater en in de stromingen in de oceanen en landverschuivingen (meer bepaald
postglaciale terugslag). De CLIMAR-studie (van BELSPO) [13], houdt rekening
met een stijging van de zeespiegel en wijst
op een stijging met 60 tot 90 cm, of zelfs
tot 2 meter in een extreem scenario (voor
meer info verwijzen we naar het hoofdstuk
‘Kustbeheer’).

Wat de extremen betreft zien we in België de laatste decennia steeds meer overstromingen. Grote overstromingen vonden
plaats in 1995, 1998, 2002, 2003, 2005
[9] en meer recent in 201044 [10] en 2011.
Het grondbeheer is hiervoor natuurlijk gedeeltelijk verantwoordelijk, hoewel ook de
schommelingen in winterneerslag en de
hogere frequentie van zware regenbuien
(meer bepaald in de zomer) het overstromingsrisico [9, 70] hebben doen toenemen.
Volgens regionale kwetsbaarheidsanalyses wijzen de projecties op een toename
van het neerslagvolume in het kwartaal december – januari – februari [2], [3]. Dat zal
ongetwijfeld een hoger overstromingsrisico tot gevolg hebben. Bovendien hebben

Het Europese Onderzoeksproject
AMICE [11] heeft de gevolgen van de
klimaatverandering voor het volledige
Maasbekken bestudeerd. Afhankelijk van
de scenario’s, de verschillende regio’s en
hun grondgebruik kunnen de kosten meer
of minder significant zijn. In Wallonië (een
van de meest getroffen gebieden) wordt
bijvoorbeeld verwacht dat de totale kostprijs van de overstromingsschade in 2100
met 135% zal gestegen zijn tot 365%.

Volgens nationale evaluaties bedroeg het kostenplaatje van de overstromingen in november 2010 in
België EUR 178 miljoen [10].
44
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Na de 21e eeuw

Een deel van de CO2-uitstoot blijft eeuwenlang in de atmosfeer. Indien de concentraties gestabiliseerd worden door een
gevoelige vermindering van de uitstoot, zal
de temperatuur 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 CO245 (afhankelijk 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).
Als we hierbij de resultaten tellen voorgesteld door het IPCC, zou dit leiden tot
een stijging van het mondiale zeeniveau in
het jaar 3000 tussen 4 en 8 m (0,5-1,5 m
ten gevolge van de thermische uitzetting
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.

Hoewel de meeste klimaatmodellen een vertraging van de circulatie in de
Noord-Atlantische Oceaan46 voorspellen
(deel van de planetaire thermohaliene circulatie), toont geen enkele van de huidige
projecties een stopzetting in de 21e eeuw.
Met de huidige kennis is het moeilijk
voor de volgende eeuwen 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 projecties erop dat
de stijging van de gemiddelde temperatuur
in Europa geringer zou zijn maar niet zou
leiden tot een afkoeling (voor het jaarlijkse gemiddelde: de seizoensveranderingen
kunnen complexer worden, met een verdere ontwrichting van het klimaat).
Bovendien zou de stopzetting van de
thermohaliene circulatie 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).

6.3. Kwetsbaarheid en adaptatiemaatregelen
6.3.1 Waterbeheer
6.3.1.1 Watervoorraden
Impact en kwetsbaarheden

Volgens een rapport van het Europees
Milieuagentschap maakt België intensief
gebruik van zijn watervoorraden (Belgische waterexploitatie-index > 20%) [12].
Een meer gedetailleerde kijk op deze indicator toont echter aan dat twee derde van
de totale hoeveelheid geëxtraheerd water
in België wordt gebruikt om kerncentrales af te koelen. De verwerkende industrie
vertegenwoordigt een vijfde van de waterextracties en de distributie van openbaar
water amper 10%. Het aandeel van de landbouwsector is vrij marginaal. In vergelijking met andere landen heeft België een
heel specifiek profiel. De extracties voor
de opwekking van elektriciteit zijn hoger
dan het Europese gemiddelde. De landbouwsector extraheert heel weinig water in
België, terwijl het EU-gemiddelde voor die
extracties 20% is. De industrie gebruikt, in
vergelijking, veel meer water in België dan
in de overige EU-landen. De openbare waterdistributie vertegenwoordigt nauwelijks
10% van de extractie in België, in vergelijking met 20% in Europa [13].
Rekening houdend met die specifieke eigenschappen zal een van de grootste
problemen voor België het koelwater zijn.
Door de voorspelde temperatuurstijging
zal het afkoeleffect van dat water lager zijn
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en bovendien zal de beschikbaarheid van
water gedurende de droogste periodes aanzienlijk worden aangetast.
Wat het grondwater betreft zullen de
droge zomers, gecombineerd met een toegenomen verdamping en mogelijk minder
neerslag, het grondwaterniveau waarschijnlijk sterk doen dalen ([28,31]). Meer
neerslag in de winter zal dan weer voor
meer grondwater zorgen. Veranderingen
in het niveau van de waterbekkens hebben
gevolgen op een tijdschaal van één jaar of
meer, en zouden elkaar dus gedeeltelijk
compenseren. Nu al vormt het waterbeheer een grote zorg voor Vlaanderen, dat
een aanzienlijk deel van zijn drinkwater
invoert uit Wallonië. De klimaatverandering zal de druk op de watervoorraden nog
opvoeren, vooral tijdens de zomer. Door
de geringe neerslag van de laatste jaren is
er ook minder water beschikbaar 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.
Vanuit het oogpunt van de kwaliteit
kunnen ook schommelingen in het debiet
De pre-industriële concentraties van CO2 bedroegen ongeveer 280 ppm, de concentraties bij het begin
van de 21e eeuw bedragen ongeveer 375 ppm.
46 In 2001 gaf een rapport in het tijdschrift Nature aan
dat de koudwaterstroom vanuit de noordelijke zeeën
van Noorwegen en Groenland naar de Noord-Atlantische Oceaan sinds 1950 met bijna 20% was afgenomen [15].
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leiden tot een grotere verontreiniging van
het oppervlaktewater. Wanneer de waterstand opvallend laag is, is de concentratie
van verontreinigende stoffen immers hoger. Bovendien kan de temperatuurstijging
van het water in diezelfde periodes (die
in de toekomst in de zomer wellicht meer
uitgesproken zal zijn) leiden tot een vermindering van de zuurstofsverzadigingsgraad, wat schadelijk zou kunnen zijn voor
de overlevingskansen van vis en andere
waterorganismen. Meer neerslag zou dan
weer overstromingen tot gevolg kunnen
hebben die de potentiële verontreiniging
op de grond of diep in de bodem door uitloging, verspreiden.
Binnenkort wordt een microklimaatstudie opgestart over de impact van de
klimaatverandering op het beheer van de
watervoorraden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest47. Het doel van deze
studie is de invloed van de klimaatverandering op de watervoorraden te verduidelijken, in verband met overstromingen
en waterschaarste, en indicatoren voor de
kwetsbaarheid voor te stellen, meer bepaald voor het grondwater.
Adaptatiemaatregelen

In Vlaanderen werden er reeds maatregelen getroffen om de huidige problemen
betreffende het waterbeheer aan te pakken, die tekorten in de bevoorrading zullen
helpen opvangen. In 2000 werd een (nog
steeds lopende) grote informatiecampagne
gelanceerd rond het thema van de waterbesparing. De maatregelen in het kader van
de overstromingspreventie moeten eveneens bijdragen tot de waterbeschikbaarheid.

Een voorbeeld waarbij in periodes van
droogte waterschaarste wordt vermeden
en in periodes van overvloedig neerslag
ook het overtollige water wordt gebruikt,
vindt men op het Albertkanaal. Daar werd
de grootste Archimedesschroef van Europa
geïnstalleerd. Bij een laag waterpeil kan
het water worden gepompt naar een hoger
element van het kanaal. Bij een hoog waterpeil kunnen de pompen als elektriciteitsgeneratoren worden gebruikt. De pompen
zijn ook visvriendelijk [53].
Intussen werden de standaardbouwspecificaties in verband met waterlopen aangepast aan een klimaatverandering met een
temperatuurstijging van 2ºC.
De huidige maatregelen om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te
verbeteren (bv. in combinatie met nitraten
van landbouwmeststoffen) zullen bijdragen tot de beschikbaarheid van betaalbaar
drinkwater.
In het Brussels Gewest wordt het toezicht op het niveau van de waterbekkens
sinds 2004 gecombineerd met het toezicht
op de kwaliteit ervan. In 2012 keurde het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gewestelijk waterbeheersplan goed om een
geïntegreerde en globale benadering te
vinden voor alle uitdagingen in verband
met waterbeheer. Dit plan voorziet in
maatregelen om het duurzaam gebruik van
water te stimuleren en het hydrografische
net van het gewest te herstellen. Het plan
bestaat o.a. uit een programma voor rationeel watergebruik in stedelijke gebieden,
ontwikkeld in het kader van een duurzaam
stedelijk ontwerp en ecologische bouwprojecten.

6.3.1.2 Overstromingen
Adaptatiemaatregelen

In het Waals Gewest werd in 2003 een
overstromingspreventieplan goedgekeurd
(het PLUIES-plan of ‘Prévention et LUtte
contre les Inondations et leurs Effets sur les
Sinistrés’ – Preventie en strijd tegen overstromingen en hun impact op de slachtoffers). Dit globale plan wil de kennis van
het overstromingsrisico verbeteren, de
afvloeiing van water op hellingen verminderen en vertragen, het rivierbeheer verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen in
zones die blootstaan aan overstromingen,
en het crisisbeheer verbeteren. Het toezicht
in reële tijd op waterlopen, de hydrologische studies, de coördinatie en de overstromingsalarmen zijn alvast operationeel. Het
PLUIES-plan zal worden geamendeerd om
de Europese Overstromingsrichtlijn om te
zetten. In de toekomstige overstromingsbeheersplannen (PGRI: Plan de Gestion
des Risques Inondations) zullen de principes op basis van de 3 P’s geïntegreerd
zijn: Prevention, Protection en Preparation
(preventie, bescherming en voorbereiding.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zijn in het ‘Overstromingspreventieplan –
Plan Pluie’ van 2008, dat nu deel uitmaakt
van het Gewestelijk Waterbeheersplan uit
2012, zowel preventieve als curatieve acties opgenomen. Preventieve maatregelen
kunnen helpen waarborgen dat het bebouwde gebied beter is aangepast aan de
toegenomen neerslag, meer bepaald door
een betere doorsijpeling van het water in
de bodem en door het tijdelijk vasthouden
van het water op de percelen. Ook werden
maatregelen genomen om het regenwater
te recupereren (voor elke nieuwe woning

is de installatie van regenwaterputten verplicht en voor bestaande woningen wordt
een gewestelijke premie toegekend), en
om de doorsijpeling en evapotranspiratie
te verhogen (beperking van de bebouwde
oppervlakken, keuze van waterdoorlatende
materialen, beplanting en groene daken).
Het ‘blauw netwerk’ programma, dat in
1999 door het Brussels Gewest in het leven
werd geroepen, is een geïntegreerd programma voor het herstel van de rivieren en 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. In
het Brussels Gewest is het netwerk voor de
evacuatie van het overtollige water van het
unitaire type: de riolen en de afvoerkanalen
voeren niet alleen 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
Dit vult de studie aan over de validering van de
gegevens m.b.t. het regenvalcontrolerend netwerk
dat wordt beheerd door het BIM, verspreiding van
neerslagkwalitatieve analyses van de meetsites en het
microklimaatproject in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest dat de KMI in 2012 heeft uitgevoerd. Deze
studie stelt een speciaal type van stedelijke hydrologische modellering voor die wordt uitgevoerd aan
de hand van een modelgeschikt gebied voor impactstudies. Dit model werd gebruikt om de relatieve rol
van de klimaatverandering te bestuderen, alsook de
graad van ondoordringbaarheid van de oppervlakte in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor stroming,
afvloeiing en waterbalans.
47
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met zeer vervuild water. Dit programma
maakt het verder mogelijk om de rivieren,
meren en waterrijke zones in het stedelijke
gebied op te waarderen.
De belangrijkste curatieve maatregel is
de bouw van een reeks stormbekkens, aangesloten op het rioleringsnet. Bij zeer hevige
neerslag kunnen deze bekkens het afvloeiend water opslaan zodat het debiet van het rioleringsnet zich kan herstellen. Het Brussels
Gewest telt een dertigtal dergelijke bekkens,
waarvan sommige met een capaciteit van
30.000 m³. Ze zijn groot genoeg voor de opvang van het wassende water van regenbuien
die één maal om de 10 jaar voorkomen. Indien het volume van hevige regenbuien met
10% zou stijgen, wat mogelijk is over 50 of
100 jaar, zou dat eens in de ongeveer 6 jaar
tot een overstromingsniveau leiden. Er liggen nog een aantal bekkens ter studie.

In Vlaanderen worden de bouwvergunningen en alle plannen die hydrologische gevolgen kunnen hebben, onderworpen aan een controle (de zogenaamde
“watertoets”, in het kader van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid).
Deze procedure betreft in het bijzonder
de overstromingsgevoelige 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
bodembedekking. In specifieke situaties
kan de procedure leiden tot de weigering
van een bouwvergunning, zelfs in gebie120

den die voorheen als bouwgrond erkend
waren. Kaarten met aanduiding van overstromingsrisico’s moeten de uitvoering
van die maatregelen vergemakkelijken. Er
worden scenario’s opgesteld en voorbereid
om in noodsituaties te kunnen reageren.
De komende stroomgebiedbeheersplannen
zullen aan klimaatcontroles worden onderworpen.
Op federaal niveau wordt de dekking
tegen overstromingen en andere natuurrampen sinds 2007 opgenomen in de particuliere
brandverzekeringspolissen. Het Koninklijk
Besluit van 28 februari 2007 definieert ‘risicogebieden’ op basis van kaarten die door
de gewesten zijn opgesteld. Als een nieuw
gebouw wordt opgetrokken in een ‘risicogebied’ is de verzekeraar niet verplicht om
dekking tegen overstromingsschade48 te
bieden. Voor de bestaande gebouwen in risicogebieden bestaat er een solidariteitsmechanisme om de premies te beperken, meer
bepaald door de kosten te verdelen onder alle
verzekerde partijen. Hoewel de wetgeving
niet in de eerste plaats de adaptatie aan de
klimaatverandering beoogt, heeft ze toch een
ontradend effect op residentiële gebouwen in
gebieden met een hoog overstromingsrisico.
Overstromingskaarten zijn beschikbaar
voor Wallonië (http://geoportail.wallonie.
be/cms/fr/sites/geoportail/home.html)
en
Vlaanderen (http://geovlaanderen.agiv.be/
geovlaanderen/watertoets2012/) [51], [52]
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zijn alleen kaarten van vroegere overstromingen beschikbaar [14].

Het onderzoeksprogramma inzake aardobservatie ‘STEREO II’ (2006-2013), dat
wordt gefinancierd door de Belgische federale regering en beheerd door het Federaal

Wetenschapsbeleid (BELSPO), heeft tot
doel een autonome Belgische expertise in
aardobservatie te ontwikkelen. In het kader
van STEREO II beoogt het onderzoeksproject ‘Flood mapping and soil moisture
retrieval for improved water management’
(FLOODMOIST):
–– nieuwe strategieën te ontwikkelen om
hydrologiegerelateerde
informatie
te halen uit teledetectie op basis van
microgolven (bodemvochtgehalte en
overstromingsomvang)
–– het nut aan te tonen van het gemeenschappelijk assimileren van informatie
over bodemvochtgehalte en overstromingsomvang in hydrologische hydraulische modellen.
Systemen voor het voorspellen van
overstromingen zijn van cruciaal belang
voor een behoorlijk beheer van een gebeurtenis en de organisatie van reddingsoperaties. Helaas veroorzaken de gebruikte
modellen fouten op het vlak van tijdspad,
overstromingsomvang of waterstand. Dit
spin-offproject zal onderzoeken hoe waarnemingen van bodemvochtgehalte en overstromingsomvang, via teledetectie op basis
van radargolven, kunnen worden geassimileerd in systemen voor de voorspelling van
overstromingen.
6.3.2 Kustbeheer
6.3.2.1 Impact en kwetsbaarheden
Samen met de afvoer van afsmeltend
landijs naar zee, is de thermische uitzetting
van het zeewater de belangrijkste oorzaak
van de al waargenomen zeespiegelstijging.
De temperatuur beïnvloedt de densiteit van
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het water en daardoor de stromingen en de
zeespiegel.
In de 20e eeuw nam het gemiddeld zeeniveau op aarde jaarlijks met 1,7 mm toe.
Sinds de jaren 50 blijkt echter een significante versnelling van de wereldwijde zeespiegelstijging te zijn ingezet. Inmiddels zit
die jaarlijkse zeespiegelstijging al aan 3,4
mm per jaar (mondiaal gemiddelde).
De Belgische kust volgt die mondiale
trend. Statistische analyse van de meetwaarden aan de Belgische kust laat een duidelijke, significante stijging van het gemiddelde
zeeniveau per jaar zien voor de 3 meetplaatsen (Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge)
in zowel de jaren 70, 80 als 90 (zie ook figuur in 6.2.1.3).
Extrapolatie van deze historische trend
leidt tot een gematigd klimaatscenario met
een gemiddelde verhoging van de zeespiegel
van 6 mm/jaar (of 60 cm tot 2100) en een
warm scenario met een versnelde gemiddelde zeespiegelstijging van 9 mm/jaar (of 90
cm tot 2100).
Naast deze twee scenario’s is ook een
‘worst case scenario’ bepaald, waarbij een
stijging van 200 cm wordt verwacht. Simulaties tonen een toename van ongeveer 10%
van de stroming rond Nieuwpoort evenals
een significante toename van de golfhoogte
in de nabijheid van de kust. Die resultaten
zullen verder verfijnd worden in de toekomst. De waarde van 200 cm wordt bijvoorbeeld gebruikt om ‘robuuste’ maatregelen aan te tonen. Dat zijn maatregelen die

Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gewijzigd bij de wet van 17 september
2005
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een meerwaarde hebben, onafhankelijk van
het scenario.
Naast het gemiddelde zeeniveau, is het
ook van belang om te weten hoe de stormvloedniveaus evolueren (bij stormen tijdens
de hoogste tijniveaus). Metingen van significante golfhoogte tussen 1978 en 2007,
en de windsnelheidsvariabelen tussen 1980
en 2007, werden door het Noorse Meteorologisch Instituut op hetzelfde moment
geanalyseerd als de windvelden. Er werd
geen duidelijke trend in deze tijdsreeksen
waargenomen. Een lichte daling van de significante golfhoogte lijkt waarneembaar ter
hoogte van de Westhinder. Ook aan de Belgische kust vertoont de windsnelheid een
lichte afname, vooral sinds 1990-1995. Dit
ondersteunt recent onderzoek suggererende
dat er sprake is van een vermindering van
de frequentie van stormen in de Zuidelijke Baai van de Noordzee. Aangezien deze
vermindering alleen de jongste jaren wordt
vastgesteld, is die periode echter te kort om
conclusies te trekken over het klimatologisch gedrag van stormen. Aangezien deze
vermindering alleen de jongste jaren wordt
vastgesteld, is die periode echter te kort om
conclusies te trekken over het klimatologisch gedrag van stormen.
De scenario’s geven voor stormvloedniveaus een gemiddelde centrale inschatting
van +41 cm in de periode 1990-2040, of gemiddeld +8 mm/jaar, bovenop de toename
vanwege de stijging van de zeespiegel. Deze
waarden komen overeen met de bovengrens
van de IPCC-schattingen uit 2007.
Hydrodynamische modellen, golfmodellen en sedimenttransportmodellen tonen aan
dat, uitgaande van die scenario’s, de stromingen tot 10% sterker kunnen worden bij

Nieuwpoort en dat de golven nabij het strand
significant kunnen stijgen. De golfhoogte
blijkt ook een periodieke natuurlijke variabiliteit te kennen.
Door de zeespiegelstijging zal de instroom van zout water naar het grondwaterreservoir aan de kustlijn en in havengebieden toenemen, waardoor zoetwaterreserves
in duingebieden onder druk komen te staan.
Lage neerslaghoeveelheden en toenemende
evapotranspiratie versterken de verzilting.
Wanneer geen maatregelen genomen worden
om verzilting tegen te gaan, zal de zoetwaterwinning afgebouwd en mogelijk geherlokaliseerd moeten worden. Door de grotere
zoutwaterflux ontstaat bovendien een sterkere zoute kwel in het aanpalend poldergebied, met verzilting van het landbouwgebied
en van grondwaterafhankelijke ecosystemen
als gevolg. De versterkte kwel veroorzaakt
een stijging van het grondwaterpeil in de
polders, waardoor de bergingscapaciteit afneemt en meer gedraineerd moet worden.
Een derde van onze 67 kilometer lange
kust is onvoldoende beschermd tegen zogenaamde superstormen. Dat blijkt uit een
studie die de afdeling Kust uitvoerde om te
onderzoeken hoe de kust op een minimaal
veiligheidsniveau gebracht kan worden tegen een zeer zware storm.
Elke meter van onze relatief korte kustzone wordt intensief gebruikt. Onder de tien
kuststeden en gemeenten bevinden zich niet
alleen belangrijke badplaatsen maar ook de
twee belangrijke handelshavens Zeebrugge
en Oostende met elk hun achterliggende industriegebieden. Ook zijn er de vier recreatieve jachthavens Nieuwpoort, Oostende,
Blankenberge en Zeebrugge en een aantal
waardevolle natuurgebieden zoals de West-

hoek, IJzermonding, De Fonteintjes en het
Zwin.

hun zeewerende ook een nieuwe, recreatieve
functie.

6.3.2.2 Adaptatiemaatregelen

Vandaag houdt de afdeling Kust voor het
realiseren van een veilige zeewering vooral
rekening met de natuurlijke dynamiek van
de kust, met samenspel tussen het strand en
de stromingen, de golven en de wind.

De 10 Vlaamse kustgemeenten hebben
zich akkoord verklaard met het Masterplan
Kustveiligheid voor versterking van de zeewering en ook de Vlaamse Regering keurde
dit masterplan goed op 10 juni 2011 [38].
Het doel van het masterplan kustveiligheid is om de hele kust op lange termijn
te beschermen tegen overstromingen. De
nadruk van dit masterplan ligt in de eerste
plaats op het realiseren van de gekozen beschermingsmaatregelen die noodzakelijk
zijn om de kustveiligheid te blijven verzekeren. Daarbij gaat ook grote aandacht uit
naar de klimaatwijzigingen. Een verwachte
stijging van 30 centimeter van het zeeniveau
tot in het jaar 2050 is in rekening gebracht en
er is geverifieerd of de maatregelen op lange
termijn flexibel aangepast kunnen worden
aan hogere beschermingsniveaus en de stijging van de zeespiegel.
Aan de Belgische kust komt de afweer
tegen de zee voor in drie vormen: als natuurlijke, als harde en als zachte zeewering.
Daarnaast heb je strandhoofden en strandkribben.
Meer dan de helft van de kust is tegen de
zee beschermd met één of meer door mensen
gebouwde versterkingen. In de tweede helft
van de 20e eeuw groeide echter een nieuwe
visie op zeewering. De natuurlijke vorm won
aan belang. In de laatste decennia van de 20e
eeuw bouwde de afdeling Kust geen nieuwe
zeedijken meer. Men hield de harde constructies in stand en verfraaide ze tot esthetische promenades. Zeedijken kregen naast

Talloze studies alsook eigen en op internationaal vlak uitgewisselde ervaringen tonen aan dat stevige duinen en brede,
hooggelegen stranden de beste natuurlijke
bescherming vormen tegen storm en overstroming.
Om na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de kust de nodige
bescherming te geven, werd eerst een lijst
van mogelijke maatregelen opgemaakt voor
het veilig maken van de eerste zeewering.
Bij het concreet uitwerken van oplossingen
werden een aantal maatregelen geselecteerd
op basis van een aantal relevante criteria. De
geselecteerde bouwstenen die bestudeerd
werden voor de aandachtszones zijn echter niet in alle typeomgevingen aan de kust
doeltreffend of haalbaar.
Er werd een onderscheid gemaakt tussen
drie typeomgevingen:
–– badplaatsen: liggen in een meer verstedelijkte omgeving. Hier kunnen zowel
zachte als harde maatregelen uitgevoerd
worden.
–– duinen: liggen in een meer natuurlijke
omgeving, gekenmerkt door de aanwezigheid van duinen. Hier kunnen zachte
maatregelen uitgevoerd worden.
–– havens: liggen in een havengebied. Hier
kunnen enkel harde maatregelen uitgevoerd worden.
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Voor elke typeomgeving werden een
aantal alternatieve maatregelen verder bestudeerd: de duinsuppletie, de strandsuppletie,
de stormmuur en de stormvloedkering.

6.3.3 Biodiversiteit (land en zee)
6.3.3.1 Biodiversiteit op het land
Impact en kwetsbaarheden
De klimaatverandering heeft al een
waarneembare impact op de biodiversiteit en
haar vermogen om diensten te verlenen die
de maatschappij en de economie ten goede
komen (ecosysteemdiensten).
Ongeveer 20 tot 30 procent van de dieren plantensoorten loopt een hoger risico op
uitsterving als de gemiddelde temperatuur
met meer dan 1,5 tot 2,5 graden stijgt.
De klimaatverandering verhoogt de dreiging die op de diversiteit weegt (zoals de
versnippering en vernietiging van habitats,
vervuiling, overexploitatie of biologische invasies) en heeft terzelfder tijd een impact op:
–– de geografische spreiding van de soorten. Veel Europese plant- en diersoorten
hebben hun verspreidingsgebieden al
veranderd als reactie op de waargenomen klimaatverandering. Heel wat thermofiele soorten migreren noordwaarts.
De aanwezigheid en het aantal soorten
uit een warm gematigd klimaat zijn de
afgelopen decennia in België toegenomen. In Wallonië treffen we bv. negen
zuidelijke waterjuffers aan, zoals de
vuurlibel. Andere groepen insecten lijken een soortgelijke evolutie door te maken (rechtvleugeligen, vliesvleugeligen,
vlinders), evenals bepaalde soorten spinnen (zoals de wespspin, afkomstig uit het
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Middellandse-Zeebekken, of vogels zoals de Europese bijeneter, een meridionale soort die zich nu in België nestelt). In
het bijzonder kunnen bepaalde schadelijke soorten worden bevoordeeld door de
impact van de klimaatverandering (grote toename van teken, processierupsen,
enz.). Terzelfder tijd vestigen bepaalde
Belgische soorten zich noordelijker.
Het tempo van de klimaatverandering
overschrijdt evenwel de capaciteit van
heel wat soorten om zich aan te passen
en te verhuizen, meer bepaald als het versnipperde landschap de verhuizing van
de soorten beperkt of als de soorten geen
aangepaste woonplaats vinden.
De verspreidingsgebieden van sommige
soorten zullen kleiner worden, andere
zullen helemaal verdwijnen (ROOT et
al., 2006 [66]. Bepaalde vogelsoorten
(zoals de keep of de barmsijs) dreigen
in de toekomst uit Vlaanderen te verdwijnen als gevolg van de stijging van
de temperatuur gedurende de voortplantingsperiode (Natuurrapport Vlaanderen): NARA 2009 [47])

–– de levenscyclus (fenologie) van sommige soorten. Door de stijging van
de temperatuur vinden bepaalde voorjaarsgebeurtenissen vroeger plaats,
zoals het uitbotten van de knoppen (5
tot 15 dagen vroeger dan 50 jaar geleden) en bepaalde najaarsgebeurtenissen
later, zoals de vergeling van de bladen
(4,8 dagen later). Het pollenseizoen
begint gemiddeld 10 dagen vroeger
in Europa en duurt ook langer dat 50
jaar geleden [43]. Andere fenologische
veranderingen werden in België bestudeerd voor bepaalde rupspopulaties die

vroeg broeden als de lente vroeger begint (VISSER en RIENKS, 2003) (en
dan niet voldoende voedsel vinden).
De trekvogels komen doorgaans vroeger aan door de grotere frequentie van
zachte winters49.
Tussen 1984 en 2006 zijn de eerste waterjuffers geleidelijk aan steeds vroeger
in de lente uitgekomen (maar de veranderingsgraad varieert aanzienlijk tussen de verschillende soorten) [16]. De
afgelopen 20 jaar is het vliegseizoen
van de waterjuffers gemiddeld 2 weken langer geworden. Deze verlenging
wordt positief gecorreleerd met de toename van het aantal zuidelijke waterjuffers.
De klimaatverandering wordt als de
belangrijkste oorzaak van die ontwikkelingen beschouwd.
Door de interacties tussen verschillende soorten overhoop te halen kunnen
de fenologische veranderingen die
door de klimaatverandering worden
veroorzaakt, de biodiversiteit in gevaar
brengen (dat wordt bijvoorbeeld aangetoond door de bonte vliegenvanger: de
aankomstdatum van deze migrerende
soort evolueert trager dan de periode
waarin het belangrijkste voedsel voor
zijn nakomelingen verschijnt).
–– de interacties tussen de organismen.
De klimaatverandering kan de gevestigde interacties tussen soorten verstoren (rivaliteit, predatie, parasitisme,
bestuiving, commensalisme, enz.),
maar ook nieuwe interacties doen ontstaan. De bedreigingen waarmee de
individuele soorten worden geconfron-
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teerd, worden vaak versterkt door de
wijzigingen van de interspecifieke interacties. Dit geldt meer bepaald voor
de zogenaamde speciale soorten. De
komst van nieuwe soorten die zich aan
de nieuwe klimatologische omstandigheden hebben aangepast, kan de structuur van de bestaande ecosystemen en
de erdoor verleende diensten overhoop
halen.
–– de proliferatie van invasieve soorten.
Door de klimaatverandering kunnen
bepaalde exotische soorten (ingevoerd
of op doorreis naar het noorden) invasief worden, d.w.z. zich op een oncontroleerbare manier voortplanten, en dit
ten koste van de inheemse soorten. Het
vermogen van die soorten om zich aan
te passen aan de zeer diverse klimatologische omstandigheden heeft vaak
een aanzienlijke geografische spreiding
als gevolg. Hierdoor kunnen ze zich
ook gemakkelijker aan de klimaatverandering aanpassen dan de inheemse
soorten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
roodwangschildpad (waarvan de voortplanting tot dusver werd beperkt door
de lage temperatuur van de watervlakken).
–– het opduiken van schadelijke soorten
en ziektes. De klimaatverandering verhoogt de gezondheidsrisico’s en leidt
tot een verslechtering van de kwaliteit
van de habitats.
De komst van 15 soorten werd over een periode
van 20 jaar gevolgd. De datum van aankomst van
deze soorten is gemiddeld 7,63 dagen vervroegd
(ofwel 0,45 dagen per jaar). De grootste verandering
werd vastgesteld voor de tjiftjaf (totaal 20 dagen, ofwel 1,16 dagen/jaar) [15]
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Hoewel niet de belangrijkste factor, lijkt
de klimaatverandering dus toch gedeeltelijk
verantwoordelijk te zijn voor het verdwijnen
van sommige soorten (en het opduiken van
andere) en habitats in België. Die trend zou
in de toekomst nog versterken.

De veranderde samenstelling van de
(inter- en intraspecifieke) biodiversiteit die
het gevolg zijn van de klimaatverandering,
blijft moeilijk te voorzien. Die veranderingen veroorzaken ook wijzigingen in de
werking van de ecosystemen en de diensten die erdoor worden verleend (waterzuivering, bestuiving, voedselvoorraad, enz).
Adaptatiemaatregelen
De adaptatiemaatregelen op het vlak van
de biodiversiteit willen onder andere bijdragen tot:

–– de bescherming van de biodiversiteit
door de niet-klimatologische beperkingen te verminderen,
–– de verplaatsingsdynamiek van de soorten (strijd tegen versnippering, vorming van migratiegangen, bijkomende
beschermde zones, bufferzones aan de
rand van beschermde gebieden, enz.).
–– de instandhouding van zones die minder kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering en die daarom als “klimatologische” vluchtoorden zouden kunnen
dienen,
–– de verhuizing en/of instandhouding ex
situ van de soorten die niet kunnen migreren,
–– de controle over parasieten, ziektes en
invasieve soorten.
In het kader van die maatregelen worden ecosysteemdiensten verleend die absoluut noodzakelijk zijn om zich te kunnen

adapteren aan de gevolgen van de klimaatverandering (de natte gebieden vormen een
natuurlijke bescherming tegen overstromingen, de vegetatie maakt het mogelijk om de
kwantiteit en kwaliteit van het water lokaal
te verbeteren, de groene ruimtes helpen het
microklimaat en de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren (dankzij, meer bepaald, de
absorptie van koolstof door de zee- en aard
ecosystemen).
Zulke maatregelen die een betere bescherming van de biodiversiteit beogen, bestaan al in België, maar vereisen soms een
lichte aanpassing om beter rekening te houden met de voorziene gevolgen van de klimaatverandering.

De Nationale Belgische Biodiversiteitsstrategie (die momenteel wordt geactualiseerd) vermeldt een reeks prioritaire
doelstellingen om op de oorzaken van het
biodiversiteitsverlies in België te anticiperen en ze te voorkomen en te verminderen.
Deze strategie is gebaseerd op de ecosysteembenadering, die een geïntegreerd
beheer beoogt van aarde, water en levende hulpbronnen, en een aangepast beheer
van de biodiversiteit nastreeft. Een van de
doelstellingen is meer bepaald ‘de gevolgen van de klimaatverandering voor de
biodiversiteit bestuderen en erop toezicht
houden’.
Het ontwerp van de geactualiseerde
versie vermeldt meer bepaald de nieuwe
Europese en internationale verbintenissen
inzake biodiversiteit en inzonderheid het
nieuwe strategische plan 2011-2020 dat in
2010 in Nagoya werd goedgekeurd, en de
nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie
tot 2020. Deze geactualiseerde versie erkent meer bepaald het belang van de groe-

ne infrastructuur50 als een van de middelen
om de ecosystemen, hun weerbaarheid en
hun diensten te handhaven of te verbeteren en zo bij te dragen tot een verzachting
van de klimaatverandering en de adaptatie
eraan, alsook tot de strijd tegen desertificatie51.

––

In België werd een aantal maatregelen
getroffen die elkaar versterken, zoals:
–– de vastlegging van een netwerk van beschermde gebieden (Natura 2000) door
de 3 gewesten, alsook op federaal niveau
voor het zeemilieu. in het kader van de
Vogelrichtlijn werden 234 en in het kader van de Habitatrichtlijn 280 speciale
beschermde gebieden in het leven geroepen. Dat betekent in totaal 458 Natura
2000-gebieden met een oppervlakte van
5.136 km² (EU-barometer Natura 20002011 [67])
–– De invoering van een (gedeeltelijke)
classificatie van de in België aanwezige
soorten, afhankelijk van hun klimaatbehoeften (bioklimatologische classificatie
van de soorten)
–– de bestrijding van de versnippering (bv.
blauw en groen netwerk in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, ontsnippering
van de rivieren (poorten en sluizen)
om de migratie van de vissen mogelijk
te maken in een prioritair netwerk van
3000 km in Vlaanderen (de belangrijkste voortplantingssites en migratieroutes) [17], subsidies in Wallonië voor
de beplanting en het onderhoud van
inheemse levende hagen, boomgaarden
en boomlijnen, elementen van het ecologische netwerk, die een karakteristieke fauna en flora huisvesten en andere

––
––

––
––

diensten verlenen (vermindering van
de wind- en regenerosie…)
de invoering van een gemeenschappelijke aanpak om de intrede van invasieve
soorten te vermijden en de verspreiding
ervan te beperken: opstelling van waarschuwingslijsten gebaseerd op een protocol voor een genormaliseerde impactevaluatie (wetenschappelijk forum over
invasieve niet-inheemse soorten http://
ias.biodiversity.be), uitroeiingsprogramma’s, herziening van de bestaande wetgeving om de intrede van invasieve soorten te voorkomen, enz.
de versterking van de landbouwbiodiversiteit (via agromilieumaatregelen)
de diversificatie van de soorten om de
weerbaarheid tegen de klimaatverandering te verbeteren (wouden, groene ruimtes, enz.)
de monitoring van de gevolgen van de
klimaatverandering voor de biodiversiteit
de ontwikkeling (en in kaart brengen)
van de economische evaluatie van de

Het concept van groene infrastructuur (GI)
definieert zich als volgt: een strategisch opgezet
netwerk van natuurlijk en seminatuurlijke gebieden
met diverse milieukenmerken, dat is ontworpen en
wordt beheerd teneinde een brede reeks ecosysteemdiensten te leveren. Het omvat groene ruimten
(of blauwe wanneer het om aquatische ecosystemen
gaat) en andere fysieke elementen in landzones (met
inbegrip van kustzones) en zeezones. Op het land is
GI aanwezig in plattelands- en stedelijke omgevingen
(COM (2013) 249).
51 Doelstelling 3.3. van de geactualiseerde biodiversiteitstrategie ‘De ecosystemen, hun veerkracht en
hun diensten zijn gehandhaafd en versterkt door de
verwezenlijking van, onder meer, een groene infrastructuur en het herstel van ten minste 15% aangetaste
ecosystemen’.
50
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ecosysteemdiensten [18] (waardoor de
kosten/baten van verschillende adaptatiemaatregelen zullen kunnen worden
beoordeeld)
–– studiedagen (studiedag georganiseerd
door Natuurpunt en gesubsidieerd door
de regering, over de migratie van de
soorten als gevolg van de klimaatverandering [70], studiedag georganiseerd
door Natuurpunt in samenwerking met
de brandweer en de milieuoverheid, over
de droogte en de heidebranden) [71].
Bijzondere aandacht gaat uit naar de
biodiversiteit in de steden. De ‘vergroening’ of ‘ecologisering’ van de steden
was het onderwerp van een studie over de
manier waarop de uitdagingen verbonden
met de klimaatverandering moeten worden
aangepakt. De resultaten van deze studie
zijn verwerkt in een brochure (‘Investeer
in groen – winst verzekerd’ [42]).
6.3.3.2 Mariene biodiversiteit
Impact en kwetsbaarheden
Een aantal abiotische (temperatuur, zeeniveau, verzuring, enz.) en biotische (primaire productie, trofische netwerken, enz.)
veranderingen worden gegenereerd door de
klimaatverandering. Ze beïnvloeden de verschillende niveaus van de trofische keten,
de beschikbaarheid van voedsel en de spreiding en de levenscyclus van de verschillende soorten, en leiden tot een veranderde samenstelling van de soorten en van het gehele
ecosysteem.

De ruimtelijke spreiding van in België
commercieel belangrijke zeesoorten zoals
de tong, de schol en de kabeljauw wordt
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al negatief beïnvloed door de klimaatverandering.

zijn nu in de Europese wateren aanwezig
[43].

rio’s ontwikkeld voor België (zie hoofdstuk
‘Kustbeheer’).

De wijzigingen van zoö- en fytoplankton hebben bijvoorbeeld een rechtstreekse
impact op de populaties zandspieringen,
met gevolgen voor de reproductie van heel
wat zeevogels zoals de papegaaiduiker
(CLIMAR 2008b).

Commercieel interessante, meer zuidelijke vissoorten (zoals de poon), die momenteel niet belangrijk zijn voor de Belgische visvangst, zouden we in de toekomst
meer in de Noordzee kunnen aantreffen.
De klimaatverandering kan de commerciële visvangst grondig veranderen door de
veranderde spreiding van de soorten.

Verzuring

Temperatuur van het water

De temperatuur van het water stijgt
overal in de Noordzee (niet alleen in het
Belgisch gedeelte). Er lijkt ook sprake te
zijn van een natuurlijke cyclische variabiliteit van 7 tot 8 jaar.
De temperatuur van het water in de
Noordzee stijgt momenteel met een snelheid tussen 0,023°C per jaar in het noordelijke deel van de Noordzee, en 0,053ºC per
jaar in het centrale en zuidelijke deel van
de Noordzee (Van den Eynde et al 2009).
Afhankelijk van het gebruikte scenario
wordt voor de Belgische Noordzee een stijging van de temperatuur van het zeewater
van 2,5°C tot 3,5ºC voorzien tegen 2100.
Door die temperatuurstijging veranderen meer en meer zeeorganismen hun
spreiding en zien we meer en meer warmwatersoorten in onze wateren (sardienen,
ansjovis, enz.). De in koudere wateren
levende soorten (kabeljauw, schelvis, heilbot, grijze garnalen, enz.) verhuizen dan
weer naar het noorden (CLIMAR 2008).
De afgelopen 40 jaar is die verschuiving naar het noorden gelijk aan ongeveer
10º breedtegraad (1.100 km); bovendien
lijkt de evolutie zich sinds 2000 te versnellen. Meer en meer subtropische soorten

De stijging van de temperatuur leidt
eveneens tot de vroegere verschijning van
bepaalde zeeorganismen in de Europese zeeën. De afgelopen decennia hebben
sommige planktonsoorten zo hun seizoenscyclus 4 tot 6 weken vervroegd Die veranderingen in de fenologie van het plankton
hebben grote gevolgen voor de structuur
van de trofische zeenetwerken en verhogen
bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van de kabeljauw in de Noordzee [19, 43].
Ten slotte zal de stijging van de temperatuur nog leiden tot de proliferatie van algensoorten die schadelijk kunnen zijn voor de
zeeorganismen en de menselijke gezondheid
(CLIMAR 2008b).
Bovendien is de temperatuur van invloed
op de oplosbaarheid van CO2 in water, wat
uiteraard een impact zal hebben op de zuurtegraad van het water.
Zeeniveau
De jaarlijkse zeespiegelstijging bedraagt
op dit ogenblik 3,4 mm per jaar (mondiaal
gemiddelde). [60; 61]
Op basis van een analyse van de literatuur en van de scenario’s uitgewerkt in de
buurlanden werden verschillende scena-
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De informatie die de afgelopen 25 jaar
werd verzameld, toont een constante trend:
een toenemende zuurtegraad van de oppervlaktewateren als gevolg van de stijging van
de atmosferische CO2. De pH-waarde van de
oppervlaktewateren is sinds het begin van
de industriële revolutie gedaald met 0,1 eenheid. Dat stemt overeen met een stijging van
30% van de zuurtegraad. Volgens de scenario’s voor de vermindering van de emissies
(IPCC) zal de pH-waarde in 2100 met 0,4 0,1 eenheid gedaald zijn in vergelijking met
het begin van de industriële revolutie (Orr et
al 2009).
De verzuring die de afgelopen decennia
werd vastgesteld, is ongeveer honderdmaal
sneller dan in de vorige 55 miljoen jaar [43].
De verzuring is van invloed op tal van
zeeorganismen (meer bepaald de organismen die calciumcarbonaat gebruiken, zoals
schelpdieren en zee-egels), de mariene ecosystemen en de visvangst.
Adaptatiemaatregelen
Het Marien Ruimtelijk Plan voor de
Noordzee, dat de federale regering in 20122013 uitwerkt, voorziet in een ruimtelijk
structuurplan voor de Noordzee.
De in de Noordzee bedreigde soorten
en habitats worden gecontroleerd en beschermd.
Die bescherming gebeurt meer bepaald
door de verwezenlijking van een netwerk
van beschermde zeezones. In het netwerk
Natura 2000 werden vijf beschermde zeege-

bieden aangewezen, alsook een zeereservaat
in de Baai van Heist.
De bescherming van het zeemilieu gebeurt eveneens door de bestrijding van de
vervuiling en het beheer van het daarvoor
gebruikte materiaal, alsook de toepassing
van een nultolerantiebeleid om vervuiling te
voorkomen.
Wat de stijging van het zeeniveau betreft,
draaiden de aanbevolen maatregelen tot in
de jaren tachtig van de vorige eeuw rond de
bouw van dijken om het overstromingsgevaar te bestrijden. Gelet op de impact van die
structuren op de erosie van de stranden geeft
België sinds de jaren negentig de voorkeur
aan zandsuppleties op de stranden. De dijken
worden evenwel behouden om hun verdedigingsfunctie (zie ‘Kustgebieden’).

6.3.4 Landbouw
6.3.4.1 Impact en kwetsbaarheden

In België is de kwetsbaarheid van de
landbouw voor de gevolgen van de klimaatverandering, in vergelijking met andere sectoren, over het algemeen niet extreem groot. Sommige landbouwpraktijken
kunnen immers jaarlijks worden aangepast
(in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, bosbouwpraktijken) om de blootstelling aan
de gevolgen van de klimaatverandering te
verminderen.
Hierbij moeten we echter wel een paar
kantlijnen plaatsen. Als wordt verondersteld dat stijgingen van de temperatuur en
van de concentratie koolstofdioxide aan de
basis liggen van de toegenomen opbrengst,
zal het positieve effect hiervan na verloop
van tijd worden beperkt door de geringere
vruchtbaarheid van de grond, de beperk-

tere beschikbaarheid van water of de fotoperiode. Bovendien kan de stijging van
de temperatuur weer gunstiger omstandigheden creëren voor de ontwikkeling en de
verspreiding van nieuwe ziektes, pathogene stoffen en insectenplagen die van
invloed zijn op de veestapel (zoals bv. de
blauwtongziekte die door een mug wordt
overgezet en vóór 2006 nooit in België
werd waargenomen) en de gewassen (cf.
voorbeeld in onderstaand kader).
Er wordt een toegenomen frequentie
van extreme gebeurtenissen of omstandigheden verwacht (periodes van droogte, overstromingen en erosie door zware
neerslag), die grote schade kunnen veroorzaken. Afhankelijk van wanneer het
gebeurt (en aan welk groeitempo) kunnen
de gewassen meer of minder worden aangetast en kan de uiteindelijke impact meer
of minder aanzienlijk zijn.
Grond speelt een belangrijke rol bij de
weerbaarheid van de landbouw. Helaas is
zware neerslag verantwoordelijk voor een
immens verlies van deze grond door erosie. Dat zal een heel belangrijk thema in
België worden. Erosie is verantwoordelijk
voor het verlies van grond, maar de verschuiving van die grond veroorzaakt bovendien problemen zoals modderstromen
en overstromingen stroomafwaarts.
6.3.4.2 Adaptatiemaatregelen

In België krijgt 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 Wal-

lonië omzet, een coherent geheel van verplichtingen ten gunste van het behoud van
humus in de bodem: duurzaam beheer van
de organische stoffen door bodembinding,
winterbedekking van de bodem, enz. De
klimaatverandering is ook een van de cruciale uitdagingen van de nieuwe programma’s voor plattelandsontwikkeling. Het
nieuwe programma wordt momenteel
uitgewerkt.
Het voorbeeld van de bladluizenplaag
in 2007
Een voorbeeld van een parasiet is de
bladluis. Onder onze klimatologische
omstandigheden is de bladluis in graangewassen een van de meest schadelijke.
In 2007 was het begin van de maand
januari heel zacht wat vluchten graanluizen heeft aangetrokken (in de vluchtperiode leggen de wijfjes eieren in de
aren en die periode breekt over het algemeen in de lente aan). Vóór een korte
vorstperiode van 15 tot 20 januari konden de tarwevelden al voor 20% worden
aangetast. Dat was in België nog nooit
voorgekomen. Deze vervroegde periode
van bladluisontwikkeling benadrukt het
belang van de temperaturen en de vorstperiodes (Deproft, 2007) [5].
In 2008 heeft de KUL een studie uitgevoerd met de bedoeling een inventaris op
te maken van de adaptatiemogelijkheden in
de Vlaamse land- en tuinbouw. In die studie
werd eveneens getracht om hun potentieel in
te schatten. De belangrijkste resultaten tonen aan dat de financiële verliezen gematigd

zullen zijn, tussen 0,1% en 4,1%, afhankelijk
van het klimaat dat in de toekomst in Vlaanderen zal bestaan. Als de landbouw zich aan
deze klimaatverandering aanpast, kunnen
de verliezen worden beperkt tot 0% - 0,4%.
Meer bepaald de zomerdroogte zal een negatieve impact hebben op gewassen met een
ondiepe worteling zoals de rode biet.
Als reactie op de klimaatverandering
werd een brochure over adaptatie opgemaakt
die is gebaseerd op de voornoemde studie en
andere informatie. De brochure heet: “Goed
geboerd? Ook het klimaat is u dankbaar!’
en is online beschikbaar [41]. De brochure
maakt deel uit van een omvangrijk educatief
programma dat in de Vlaamse landbouwsector is ingevoerd, met een seminarie over
Agriflanders, seminaries voor landbouwers
georganiseerd door overheidsadviseurs, en
een artikel in ‘Boer en tuinder’, het gewestelijke landbouwmagazine.
Een recente studie in het kader van het
AMICE project [11] toonde aan dat de adaptatiemaatregelen die in het Maasbekken zijn
getroffen (bv. een verandering van de zaaien oogstdata), de gevolgen van de klimaatverandering met bijna 50% kunnen lenigen
(Bauwens et al. 2012) [4].
Een ander recent initiatief is de GISER-unit [21]. Technische deskundigen en
wetenschappers werken samen met steden,
landbouwverenigingen en landbouwers om
problemen rond erosie, stroming en modderstromen op te lossen en te voorkomen.
De taken van GISER zijn de kennis over het
fenomeen erosie te verbeteren, technische
aanbevelingen te verstrekken, ervaringen te
delen en informatie te verstrekken over geïntegreerde managementmethodes voor de
grond – erosie – stroming.
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Figuur 6.8 Potentieelkaarten op basis van de geschiktheid van de groeiomstandig
heden voor 2 boomsoorten (links: Beuk; rechts: Libanonceder), voor de huidige
omstandigheden (2000) en de voorspelde toekomstige omstandigheden (2100)

Beuk
Huidige omstandig
heden (2000)

Libanonceder
Huidige omstandig
heden (2000)

Beuk
Voorspelde toekomstige
omstandigheden (2100)

Libanonceder
Voorspelde toekomstige
omstandigheden (2100)

Optimale omstandigheden
Er is één beperkende factor, maar de boomsoorten verdragen
Sterke uitsluiting
Bron: ULg-GxABT, 2009.
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Gelukkig is de dynamiek van de landbouw nog altijd sterker dan de dynamiek van
de klimaatverandering. Met een goed beleid
zal het verlies als gevolg van de klimaatverandering dus tot een minimum kunnen worden beperkt.
Het onderzoeksprogramma inzake aardobservatie ‘STEREO II’ (2006-2013), gefinancierd door de Belgische federale regering
en beheerd door BELSPO, heeft tot doel een
autonome Belgische expertise in aardobservatie te ontwikkelen. In het kader van STEREO II beoogt het onderzoeksproject ‘Earth
Observation to support Agricultural Damages Assessment System in Crop Insurance
Schemes’ (ADASCIS) een door de gebruikers gedefinieerd informatiesysteem voor
landbouwschade en risico-evaluatie op basis van teledetectie en agrometeorologische
modellering te ontwikkelen, om het Rampenfonds te helpen beheren. In de ruimere
context van landbouwverzekeringen zou dit
systeem door de Vlaamse en Waalse overheid, door landbouworganisaties en door de
verzekeringssector kunnen worden gebruikt
om landbouwverzekeringsproducten te ontwikkelen.
Binnen het onderzoeksprogramma ‘Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling’
dat wordt beheerd door BELSPO; heeft één
onderzoeksproject, ressorterend onder het
onderzoeksdomein ‘risico’s’ (2012-2016),
betrekking op meteorologische risico’s als
drijfveer voor milieukundige innovatie in het
agro-ecosysteembeheer.
De onderzoekshypothese is dat meteorologische risico‘s een drijfveer zijn voor milieukundige innovatie in agro-ecosysteembeheer. De doelstellingen van dit onderzoek
zijn om extreme weersomstandigheden te
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karakteriseren, de impact hiervan te schatten
op Belgische agro-ecosystemen, de kwetsbaarheid en veerkracht van agro-ecosystemen te analyseren en nieuwe innovatieve
adaptatiemogelijkheden en agrarisch risicobeheer te verkennen.

6.3.5 Bossen
6.3.5.1 Impact en kwetsbaarheden
In 2009 bestreken de Belgische bossen
een oppervlakte van bijna 7000 vierkante
kilometer of 23% van het nationale grondgebied [22]. Het grootste deel van die bossen
(bijna 80%) ligt in Wallonië. Loof- en naaldhoutsoorten en naaldbomen waren evenwichtig vertegenwoordigd en bestreken elk
ongeveer 50% van het gebied.
Om te antiperen op de impact van de
klimaatverandering op de Belgische bosecosystemen werden het afgelopen decennium
verschillende wetenschappelijke studies opgestart [7]. Uit de resultaten blijkt dat de toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer
de bosgroei zal versnellen. Op middellange
termijn zal deze groei echter worden getemperd door de vruchtbaarheid van de grond
en de relatieve droogte veroorzaakt door
hogere temperaturen en de verandering van
het neerslagpatroon. Deze resultaten werden
bevestigd door de in 2011 op gewestelijk niveau uitgevoerde kwetsbaarheidsanalyse [2].
Sommige naaldbomen, zoals bijvoorbeeld de spar, zullen alsmaar minder geschikt
zijn voor het klimaat, als gevolg van de
zachtere, natte winters. Op termijn zou een
breedbladige boom zoals de beuk als gevolg
van de periodes van droogte zich ook minder lenen voor het klimaat . Dat betekent niet
noodzakelijk dat de bestaande bomen zullen

verdwijnen, maar de soorten zullen niet meer
de natuurlijke vegetatie vertegenwoordigen
(wat momenteel niet altijd het geval is).
Het is duidelijk dat de samenstelling van de
bossen soms aanzienlijke veranderingen zal
ondergaan. Figuur 6.8. is afkomstig uit een
studie over het Zoniënwoud (de ‘groene long
van Brussel’) en toont deze verandering van
de groeiomstandigheden die ten grondslag
zou kunnen liggen aan het verdwijnen van de
beuk, maar ook aan het opduiken van andere
boomsoorten.

van de bodem, de waterbronnen zo goed mogelijk te beheren (zorgen dat de bodem en
het grondwater voldoende worden bijgevuld
door een goede bodemstructuur te behouden
en het waterverbruik door het ecosysteem te
beperken, en dit door te kiezen voor bepaalde boomsoorten en bosbouw), de dichtheid
van het wild te controleren en onevenwichtigheden te herstellen door de noodzakelijke
aanpassingen aan te brengen. Dergelijke bepalingen gelden eveneens voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

6.3.5.2 Adaptatiemaatregelen

In het Waals Gewest bestudeert een
groep deskundigen de impact van de klimaatverandering op de bosecosystemen.
Deze groep heeft een document opgesteld
met aanbevelingen voor beleidmakers en
een gids van goede praktijken voor bosbeheerders [8]. Zoals hiervoor vermeld, is de
spar - een boom die veel voorkomt in Wallonië - zeer kwetsbaar volgens de klimaatvoorspellingen. Bijgevolg werd in 2009 een nieuwe norm goedgekeurd om de bospraktijken
van deze soort aan te passen aan de globale
veranderingen (met inbegrip van klimaatverandering).

Het nieuwe Waalse Boswetboek (Le
nouveau Code Forestier, goedgekeurd op
15 juli 2008 door het Waalse parlement)
stimuleert de opbouw van een gemengd en
meerjarig bos, aangepast aan de klimaatverandering, dat in staat is om bepaalde effecten
ervan te beperken. Het huidige bosbouwbeleid moet zich dus richten op het bevorderen
van die boomsoorten die het best zijn aangepast aan de (huidige) lokale omstandigheden. Dat is een eerste stap in de adaptatie aan
de toekomstige klimaatverandering.
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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 klimaatverandering [6]. Enkele maatregelen van het nieuwe Waalse Boswetboek zijn het behoud van
dode of omgevallen bomen, het behoud van
minstens één boom van biologisch belang
per oppervlakte van 2 hectare en de aanleg
van volledige 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

Het Observatoire wallon de la santé des
forêts, dat in april 2011 werd opgericht, beoordeelt de gezondheidstoestand van het bos
in het hele grondgebied, zowel op korte als
op lange termijn. Het heeft 4 opdrachten: 1)
een periodieke beoordeling van de gezondheidstoestand van de bossen voorleggen, 2)
de gegevens betreffende de ontwikkeling
van ziektes en ziekteverwekkers up-to-date
houden, 3) participeren in de samenstelling
van kaarten van biotische en abiotische risico’s op basis van de kwetsbaarheid van de
bossoorten en de stations, en 4) de kennis
verzamelen die noodzakelijk is voor een

gecoördineerde strijd in geval van een gezondheidscrisis. Er werden partnerschappen
opgericht met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en Frankrijk om de uitwisseling van
gegevens in real time te vergemakkelijken
wanneer ziektes opduiken en om een gezamenlijk beheer op interregionaal niveau mogelijk te maken.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
het Zoniënwoud extra kwetsbaar voor de klimaatverandering aangezien zijn belangrijkste variëteiten (beukenboom en zomereik)
bijzonder gevoelig zijn voor droogte. De
vooruitzichten voor hun voortbestaan zijn
niet rooskleurig. Dit woud is een interessant
geval omdat het in de buurt van een grote
stad ligt die specifieke problemen veroorzaakt (sterke atmosferische vervuiling, veel
menselijke bezoekers, enz.). De evolutie van
zijn beuken en eiken wordt gecontroleerd
dankzij een permanente inventarisatie van
hun toestand. Uit de eerste inventarisatie is
gebleken dat het woud aan het afsterven is.
Het gewest zal een nieuw Bosbeheerplan
aannemen om het herstellend vermogen en
de adaptatie van het Zoniënwoud aan de veranderingen van het milieu in stand te houden
en te verbeteren.
In het kader van het Onderzoeksprogramma ‘Wetenschap voor een Duurzame
Ontwikkeling WDO’, beheerd door het
BELSPO, beoogt het onderzoeksproject
ECORISK ‘Een beleidsondersteunend instrument voor het beheer van de risico’s van
klimaatverandering voor bosecosystemen’
(2012-2016) met behulp van genoemd beleidsondersteunend instrument de risico’s
voor de bosecosystemen en de reacties van
de bossen op extreme klimaatgebeurtenissen analyseren, met de nadruk op de lange-

termijneffecten voor de water-, koolstof- en
nutriëntencycli in de Belgische bosecosystemen. Bij uitbreiding zal het instrument ook
de verhoogde verspreiding van bepaalde
elementen (radionucliden en spoormetalen)
bij de biosferische/geosferische interface
kunnen simuleren, via de koppeling van
elementstromen aan de voornoemde water-,
koolstof- en nutriëntenstromen. Dit type studie bevat dus een duidelijk potentieel om het
klimaat (extreme droogte) te linken aan de
bosgroei (biomassa) en aan de elementencycli (met zware metalen vervuild grondwater
en verontreinigde sites, de berging van kernafval) met het oog op een betere beoordeling
van de milieuoplossingen.

6.3.6 Visserij
6.3.6.1 Impact en kwetsbaarheden
Verschillende commerciële visbestanden
die momenteel bevist worden, ondergaan
veranderingen in dichtheden en verspreiding. Verwacht wordt dat die veranderingen
zich ook in de toekomst zullen voortzetten.
Over de veranderde frequentie van zware
stormen in de door Belgische vaartuigen beviste gebieden is er geen eenduidigheid.
Vanuit een sociaal, economisch en cultureel standpunt is de zeevisserijsector een
belangrijke activiteit voor de kustgemeenschap.
Decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek (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 Boswetboek
en de werking van de Waalse Hoge Raad voor het Bos
en de Houtverwerkingsnijverheid (B.S. 13.01.2009),
[23].
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Door zijn specialisatie in visserijmethodes en doelsoorten is deze sector kwetsbaar
voor onder andere stijgende brandstofprijzen, fluctuerende visprijzen en talrijke nationale en Europese reglementeringen. De
complex in te schatten veranderingen en
gevolgen van de klimaatverandering komen
daar bovenop.
De visserij kan echter ook een negatieve
invloed ondervinden van nieuwe soorten die
verschijnen als gevolg van de klimaatverandering. Kwallen vormen hier een groot gevaar.
Het invasieve karakter van de ribkwal
Mnemiopsis leidyi in de Noordzee in de jaren ‘80 heeft geleid tot een belangrijke verandering in het mariene ecosysteem en tot
economische verliezen als gevolg van een
daling van de vis- en schelpdierenbestand
[54]. Het Europese MEMO-project, gefinancierd door Interreg en onder leiding van
ILVO, samen met 5 andere internationale
instituten voor wetenschappelijk onderzoek,
heeft als doel:
–– de ontwikkeling van een gestandaardiseerde procedure voor de identificatie,
monitoring en modellering van potentiële leefgebied en de populatiedynamiek
van M. leidyi.
–– de studie van de fysiologie, eetgedrag
en potentiële predatoren van de soorten
door middel van experimenten en mathematische modellen.
–– de evaluatie van de mogelijke milieu- en
sociaaleconomische kosten van de gevolgen van de soorten door een op het
ecosysteem gebaseerde aanpak.
Een ander project, JELLYFOR, is algemener op kwallen gericht en werd opgezet
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voor het voorspellen van het voorkomen van
kwallen op basis van in situ en remote sensing data [55].
6.3.6.2 Adaptatiemaatregelen
Duurzame visserij
Een goede vloot is voldoende flexibel
en robuust om adequaat te reageren op veranderende omstandigheden, inclusief klimaatverandering, en vertoont geen onevenwichtigheid tussen de vangstcapaciteit en de
visserijopportuniteiten. Bij de uitstippeling
van het visserijbeleid moet, naast economische en sociale overwegingen, uitgegaan
worden van een ecosysteembenadering,
waarbij de levende aquatische hulpbronnen
duurzaam worden beheerd binnen ecologische grenzen. Dat betekent dat naar het hele
ecosysteem wordt gekeken, niet alleen naar
het geïsoleerde element dat van economisch
belang is. Hierbij gaat men uit van langetermijnbeheersplannen gebaseerd op de best
beschikbare wetenschappelijke adviezen, inclusief de effecten van te verwachten klimatologische veranderingen. Deze benadering
probeert zowel de directe als indirecte effecten van de visserij op het toekomstig functioneren, de diversiteit en de integriteit van
de betrokken ecosystemen te minimaliseren.
Om voldoende robuust te zijn, is het
noodzakelijk dat de vloot, en vooral de individuele reders, binnen een duidelijk (wettelijk) kader snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden en een gezonde
bedrijfsvoering op korte en middellange
termijn kunnen uitwerken. Zo zouden individuele reders en/of vlootsegmenten moeten
kunnen beslissen om commercieel geëxploiteerde visbestanden te volgen en afhankelijk
van het seizoen uit te wijken naar andere

visgronden om zo de vangsten op hetzelfde
niveau te houden of zelfs te verhogen. De
mogelijkheden hiertoe worden nu nog gelimiteerd door wettelijke voorschriften en
praktische haalbaarheid. Ook zouden reders
moeten kunnen beslissen om te investeren
in andere visserijmethodes om zo hun doelsoorten te wijzigen. Die beslissing is gebaseerd op investeringskosten, doelsoorten,
operationele kosten en beschikbare expertise. De diversificatie van de vloot kan helpen
om de leefbaarheid en de flexibiliteit van de
Belgische visserijsector te verhogen en de
kostenstructuur te verbeteren.
Vereenvoudiging en aanpassing van de
huidige reglementeringen zijn belangrijke
stappen in het transitieproces.
Verhogen van de veiligheid aan boord
Slechte weersomstandigheden kunnen
het werk aan boord van een vissersvaartuig
belemmeren en verhogen het risico voor de
bemanning en het vaartuig. Niet alleen de
windsnelheid, maar ook windrichting, vaartuigtype en gebruikte visserijmethode bepalen het mogelijke risico. Hoewel het nog niet
mogelijk is om eenduidig de verandering
in intensiteit en de stormfrequentie te voorspellen voor de gebieden waar de Belgische
vloot actief is, is het verhogen van de veiligheid van belang voor de hele visserijsector.

6.3.7 Infrastructuur
6.3.7.1 Impact en kwetsbaarheden
De toename van het fenomeen stedelijke
warmte-eilanden, hittegolven en het risico
op overstromingen maar ook mogelijke tekorten aan water zijn de grote klimaatbedreigingen voor de infrastructuren en de stedelijke omgeving.
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6.3.7.2 Adaptatiemaatregelen
Het adaptatiebeleid op dit gebied vereist
de renovatie van bestaande infrastructuur
zodat die bestand is tegen de impact of de
negatieve gevolgen ervan verminderen, de
bouw van nieuwe, hieraan aangepaste infrastructuur en de ontwikkeling van een beleid
voor de ruimtelijke ordening van het stadsgebied dat rekening houdt met al deze kwetsbaarheden.
De adaptatie van gebouwen is van essentieel belang om het hoofd te bieden aan
de klimaatverandering. Daarbij moet het
warmtecomfort voor de bewoners gegarandeerd zijn en een beperking van het energieverbruik de hoofdbekommernis blijven. Een
gebouw met hoge energieprestaties laat namelijk toe om zowel in termen van warmte
als koude een natuurlijk warmtecomfort te
garanderen door het milieu en het klimaat in
aanmerking te nemen als essentieel onderdeel van de bouw. Zo kan optimaal gebruik
worden gemaakt van de zonnestraling, van
de thermische inertie van materialen en bodem en, tot slot, van de natuurlijke luchtcirculatie.
Het Project Interreg IV-B ‘Future Cities – urban networks to face climate change’ probeert stadsstructuren aan te passen
aan de onvermijdelijke klimaatverandering.
Aangezien steden heel kwetsbaar zijn voor
klimaatverandering (bv. hittegolven) zijn
gecombineerde maatregelen zoals energiebesparingen, vergroening en het brengen van
water naar de steden, mogelijke antwoorden
om de kwetsbaarheid te verminderen. De
stad Ieper en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) zijn als partners betrokken bij
dit project. Een van de opdrachten voor de
projectpartners is om een ambitienota en een

masterplan te ontwikkelen, groene en blauwe elementen in het project te bewerkstelligen, en bekendheid aan het project te geven.
Op het vlak van stedelijke planning werd
een project met de naam CcASPAR opgezet
om de ruimtelijke uitdagingen van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen en om aanbevelingen te verkrijgen voor
de aanpassing van het planningsbeleid. De
resultaten werden gepubliceerd in het boek
“Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging, I don’t believe in global warming”
[59].
Alle Belgische instellingen hebben al
adaptatiemaatregelen goedgekeurd met betrekking tot de infrastructuren en de stedelijke omgeving. Degene die werden goedgekeurd om het hoofd te bieden aan het
verhoogde risico van overstromingen, worden hieronder beschreven (zie supra, paragraaf 6.3 “Evaluatie van de kwetsbaarheid
en maatregelen”, 6.3.1 Waterbeheer, 6.3.2.1
Overstromingen). Wat de maatregelen betreft die het hoofd moeten bieden aan de stedelijke warmte-eilanden en de gemiddelde
stijging van de temperaturen, citeren we, bij
wijze van voorbeeld:
–– de ontwikkeling van gebouwen met hoge
energieperformantie door het opleggen
van de passiefnorm voor nieuwbouw
(woningen, kantoren en scholen) vanaf
2015 of 2019 (naargelang van het betrokken gewest), en door de bepaling van
doelstellingen via een reeks maatregelen
om de duurzame bouwmarkt te bevorderen, meer bepaald door het promoten
van gebouwen met hoge energie- en milieuprestaties
–– de verplichting om bij elke verkoop of
verhuur een energiecertificaat af te leve-

––

––
––

––

ren met vermelding van de prestaties inzake energieverbruik van het bestaande
gebouw, ter informatie van de potentiële
koper/huurder
het opleggen van maatregelen om de
gevolgen van ondoordringbare oppervlakken te bestrijden (bijvoorbeeld, in
het Brussels Gewest, de verplichting om
groendaken te creëren voor alle niet-toegankelijke platte daken van meer dan
100m² en de handhaving van 50% doordringbaar oppervlak bij nieuwbouw; in
het Waals Gewest zijn een studie en een
cartografie aan de gang van de ondoordringbaarheid van de bodem. Het opleggen van maatregelen om de bodem weer
doordringbaar te maken via het Plan
“Pluies”
de vergroening van het stadsmilieu
de subsidiëring van duurzame ontwikkelingsprojecten in de steden, met – in het
bijzonder - de adaptatie aan klimaatverandering als selectiecriterium voor projecten
de subsidiëring van duurzame stadsprojecten (zie het project “Ecopolis” dat
rekening houdt met klimaatverandering,
in het kader van het subsidieprogramma
DuLoMi dat projecten inzake lokaal en
duurzaam milieubeheer ondersteunt [56,
57])

Een vermeldenswaardig initiatief is het
platform “Gents klimaatverbond”. Deze
groep moedigt de stad Gent aan om meer
rekening te houden met klimaatverandering.
Gent is momenteel een pionier op dat gebied. Het sluit aan bij het Europese project
“Cities Adapt”.

6.3.8 Transport
6.3.8.1 Impact en kwetsbaarheden
De klimaatverandering kan ernstige gevolgen hebben op het vlak van transport.
De belangrijkste kwetsbaarheden hebben
betrekking op de weg-, spoorweg-, scheepvaart- en luchtvaartinfrastructuren. Een
ander belangrijk aspect is de mobiliteit,
want de klimaatverandering zal zeker ook
gevolgen hebben voor de verdeling van de
verplaatsingen tussen de verschillende vervoerswijzen. Men kan bijvoorbeeld een
verhoogde aantrekkingskracht van de trein
verwachten, door zijn bestendigheid, en een
verminderde aantrekkingskracht van de actieve vervoerswijzen.
Kwetsbaarheden in verband met periodes
van vorst en sneeuwval
Periodes van vorst en sneeuw kunnen
storingen van het transportnet (wegen en
openbaar vervoer) teweegbrengen en schade
aan de infrastructuren veroorzaken.
Voorspellingen wijzen op een significante, dalende trend van het aantal dagen vorst
volgens alle modellen en perspectieven.
Globaal zou de evolutie van de vorst-dooicycli (zachtere winters) dus positieve gevolgen kunnen hebben voor de infrastructuren,
met name in termen van een daling van de
onderhoudskosten in de winter door minder
interventies om putten/vervormingen door
de vorst te herstellen. Zo kan men ook een
minder grote verstoring door het verkeer
verwachten: bv. minder risico op blokkering
van de sporen door de vorst.
Het jaarlijkse aantal dagen met sneeuwval en het aantal dagen met sneeuw die blijft
liggen is in de loop van de 20e eeuw sterk

gedaald en zal ook in de 21e eeuw blijven afnemen. Op korte termijn (minstens tot 2030)
zou de sneeuwval echter heviger kunnen
worden en storingen kunnen veroorzaken op
het transportnet.
Kwetsbaarheden in verband met de toename
van zomerdroogte
De stijging van de temperaturen en in het
bijzonder van de extreme temperaturen zou
als belangrijk gevolg hebben, dat er meer
een beroep wordt gedaan op individuele klimaatregeling om het warmtecomfort van de
transportmiddelen (individuele en openbare
vervoermiddelen) te garanderen, wat vooral
de principes van uitstootvermindering van
broeikasgassen weer in vraag stelt.
Te felle hitte zou in het openbaar vervoer problemen kunnen veroorzaken voor de
elektronische systemen van de voertuigen,
alsook voor de substations van het elektriciteitsnet. Ook een stijging van de exploitatiekosten is mogelijk. Ten tweede zouden
er, in het geval van spanningen op het energienet, risico’s bestaan op transportstoringen
(bijvoorbeeld indien er geen prioriteit zou
worden gegeven aan het openbaar vervoer).
Het spoorwegvervoer is namelijk een grote verbruiker van elektriciteit, want treinen
worden voornamelijk aangedreven door
elektriciteit. Ten derde bestaat het gevaar dat
het spoor bij felle hitte geconfronteerd wordt
met een toename van het aantal uitgezette of
vervormde spoorwegrails.
Voor de weginfrastructuren zou de impact van de gevolgen van felle hitte minder
groot moeten zijn dan die van vorst (bv. verzwakking van het wegdek, vorming van sporen) en hevige neerslag (beheer en evacuatie
van regenwater). Ze vragen echter een zeke129

re anticipatie, des te meer omdat ze gevolgen
kunnen hebben voor het rollend materiaal,
vooral op het vlak van de aerodynamica.
Kwetsbaarheden in verband met neerslag
De scheepvaart zou in extreme omstandigheden ook de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. De voorziene
vermindering van het volume neerslag in
de zomer, de verhoogde verdamping door
de voorziene stijging van de temperaturen
in dezelfde periode en de verminderde potentiële toevoer uit de rivieren, hebben problemen tot gevolg voor het niveau van de
doorvaarthoogte en een verhoogd risico op
lage waterstanden, vooral als men kijkt naar
de “drogere” modellen. En de stijging van de
sedimentaire massa, mogelijk veroorzaakt
door aanhoudende hevige zomerregens, zou
deze fenomenen van lage waterstand alleen
maar versterken. Laagwaterstanden zouden
kunnen leiden tot een toename van de baggeractiviteiten. Hier kan een link met het
mitigatiebeleid worden gemaakt: in het kader van de verminderde uitstoot van broeikasgassen, zal eerder de voorkeur worden
gegeven aan het transport over water. Het is
dus van essentieel belang om te anticiperen
op de gevolgen van de klimaatverandering,
om problemen in de toekomst te vermijden
of tenminste te minimaliseren.
6.3.8.2 Adaptatiemaatregelen
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en het Waals Gewest werd in 2011 een plan
“voor slechte weersomstandigheden” (ook
het “sneeuwplan” genoemd) goedgekeurd
door de beheerders van het openbaar vervoer
(Waalse groep TEC - Transport En Commun
– en Brusselse MIVB – Maatschappij voor
het Intercommunaal Vervoer te Brussel) om
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het hoofd te bieden aan die kwetsbaarheden
en de goede werking van het bovengrondse
vervoersnet te garanderen bij vorst, sneeuw
en andere slechte weersomstandigheden.
Het omvat eenvoudige organisatieacties (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er voldoende
zout is) en bepaalt meerdere alarmniveaus
met overeenkomstige acties. Het doel ervan
is de reizigers te informeren over omleidingen en storingen op het net als gevolg van
weersgebeurtenissen.
Op het vlak van de spoorwegen heeft de
beheerder van de spoorweginfrastructuur
(Infrabel) plannen voor de zomer en de winter om storingen op het spoor tot een minimum te beperken en hierop zoveel mogelijk
te anticiperen. Infrabel neemt ook deel aan
het project ARISCC (Adaptation of Railway
infrastructure to Climate Change), dat een geïntegreerd beheer beoogt van de natuurlijke
risico’s in verband met klimaatverandering
(overstromingen, stormen, grondverschuivingen, verzakkingen, lawines, enz.) om de
performance van de spoorweginfrastructuur
te vrijwaren en te verbeteren. De Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen beschikt over specifieke weersvoorspellingsmodellen met betrekking tot de index van de
mate van grip op het spoor en de ijsvorming
op het bevoorradingsspoor en op de bovenleidingen, om te voldoen aan de behoeften
die eigen zijn aan het transport. Ze beschikt
verder over rampenplannen om meer bepaald te strijden tegen ondergelopen sporen
en verschoven spoorwegbermen. Bovendien
zijn er voortreffelijke projectiemodellen beschikbaar om specifieke, nauwkeurige voorspellingen over trajecten te verkrijgen (in het
bijzonder op het vlak van temperatuur, wind
en neerslag) voor om het even welke spoorwegnet ter wereld.

Een ontwerp voor een Marien Ruimtelijk
Plan voor de Noordzee voorziet in de vorming van zandeilanden langs de Belgische
kust, wat met name zou kunnen bijdragen
aan een beveiliging van de kust tegen golfslag en de kustvaart zou mogelijk maken.

6.3.9 Industrie en diensten
6.3.9.1 Impact en kwetsbaarheden
Ook het bedrijfsleven zal te maken krijgen met de klimaatverandering. Rechtstreeks
door beïnvloeding van het productieproces
(bv. watertekorten) of ten gevolge van weersimpact (overstromingen, windschade, extra
koude of warme dagen…). Onrechtstreeks
door problemen met bevoorrading en tekorten.
Veel adaptatiemaatregelen in de industrie
zullen gerelateerd zijn aan energievraagstukken. Een specifiek probleem dat waarschijnlijk zal optreden, is het effect van temperatuurstijging (o.a. problemen met de koeling
van energiecentrales en andere industriële
processen).
Financiële instellingen doen er goed aan
het risico van de klimaatverandering in te
schatten om verliezen te vermijden.
Hierin kan het boek van Geert Noels uit
2008 “Econoshock - Hoe zes economische
schokken uw leven fundamenteel zullen veranderen” al een idee geven van de gevaren
die er kunnen optreden vanuit het oogpunt
van een econoom [58].
6.3.9.2 Adaptatiemaatregelen
Binnen het “Nieuw Industrieel Beleid”
wordt gezocht naar een nieuwe aanpak of
andere processen die een betere toekomst
voor de Vlaamse industrie bewerkstelligen.

6. Evaluatie van de kwetsbaarheid, impact van de klimaatverandering en adaptatiemaatregelen

Hierbij wordt op zoek gegaan naar slimme
specialisaties die Vlaanderen een concurrentievoordeel opleveren binnen Europa. Ook
wordt er gefocust op het meer flexibel maken
van markten, die zo minder kwetsbaar worden voor veranderingen. De klimaatverandering is hier een onderdeel van, omdat industrieën er positief of negatief door beïnvloed
zullen worden. De invloed van de klimaatverandering op het bepalen van de inplantingslocatie van bedrijventerreinen bestaat
voornamelijk uit het overstromingsrisico en
de beschikbaarheid en daarmee de kosten
van water voor koeling of voor processen.
In de inplantingsafweging zal de klimaatreflex die binnen de MilieuEffectRapportage
vorm krijgt ook van invloed zijn. Verder kan
in de fabrieken zelf de klimaatverandering
aangepakt worden met nieuwe technische
ontwikkelingen in de bouw/renovatie van
fabrieksgebouwen, met name op het gebied
van verwarming en koeling.
Het watergebruik wordt nu al gematigd
door initiatieven als hergebruik via grijswatercircuits en het aansporen van zuinig watergebruik met ecologiepremies. VITO en
VLAKWA, twee onderzoeksorganisaties,
doen in samenwerking met het bedrijfsleven
onderzoek naar innovatieve mogelijkheden
voor kringloopsluiting, waarbij innovatieve
technologieën worden aangewend om restwater verregaand te zuiveren zodat het een
tweede economische leven krijgt, bv. als
koelwater of reinigingswater.
Om de klanten beter te beschermen tegen
en financieel te responsabiliseren voor het
grotere risico op schade door de klimaatverandering, zullen nieuwe verzekeringsinstrumenten moeten worden ontwikkeld.

Op federaal niveau is de dekking tegen
overstromingen en andere natuurrampen
opgenomen sinds 2007 in de brandverzekeringspolissen voor gezinnen (zie paragraaf
over ‘overstromingen’).
Tegelijkertijd, maar losstaand van de klimaatverandering, zullen ook de wijzigende
sociaaleconomische omstandigheden leiden
tot een verhoogd risico op schade (meer welvaart, wereldwijde bevolkingstoename, bevolkingsconcentratie in kwetsbaardere zones
bij kusten en rivieren). Het zal een uitdaging
worden om in te schatten hoe groot het aandeel van de klimaatverandering in de totale
groei van het risico zal zijn.

6.3.10 Energie
6.3.10.1 Impact en kwetsbaarheden
De productie, het transport en het verbruik van energie worden beïnvloed door het
klimaat en moeten worden aangepast aan de
voorziene gevolgen van de klimaatverandering.
Op het vlak van verbruik veranderen geringe verschillen in temperaturen of neerslag
de vraag naar energie van de verbruikers
aanzienlijk. De klimaatopwarming zou de
behoeften aan afkoeling in de zomer verhogen en de behoeften aan verwarming in de
winter verminderen (globaal zou het jaarlijkse energieverbruik dalen). Aangezien de afkoeling bijna uitsluitend gebeurt met elektriciteit, zullen die veranderingen de vraag naar
elektriciteit rechtstreeks beïnvloeden.
Op het vlak van productie zullen zowel
de conventionele als de hernieuwbare systemen worden getroffen door de klimaatverandering.

In het geval van langdurige droogteperiodes zal de beschikbaarheid van koelwater
voor de elektriciteitscentrales afnemen, wat
het risico op een tijdelijke sluiting verhoogt.
Het aanbod van hernieuwbare energie,
dat afhangt van de windomstandigheden, het
aantal uren zon, het waterdebiet, de stijging
van de biomassa, zal worden beïnvloed door
de klimaatverandering.
Op het niveau van de infrastructuren
zal het netwerk gevoelig zijn voor extreme voorvallen en voor felle hitte (windmolens, kabels enz.).
De toename van overstromingen zou de
elektriciteitscentrales en de technische posten kunnen treffen.
Een specifieke uitdaging voor de energiesector, verantwoordelijk voor een groot
deel van de antropogene broeikasgasemissies (EMA, 2012), is een synergie te bereiken tussen adaptatie en mitigatie.
6.3.10.2 Adaptatiemaatregelen
Los van de beschikbaarheid van water
voor afkoelingsdoeleinden, worden in België duurzame energieproductie gestimuleerd
[24].
Er zijn verschillende maatregelen genomen op federaal en regionaal niveau om de
isolatie van gebouwen te bevorderen (belastingvermindering voor passiefhuizen van
2007 tot 2011, waarbij een sterke afname
van het energieverbruik en een grotere inertie ten aanzien van temperatuurveranderingen combineert met belastingvermindering
voor de kosten van dakisolatie, sinds 2002,
en gewestelijke reglementeringen over de
energieprestatie van gebouwen) (zie ook
hoofdstuk 4.3).

Er zijn tal van initiatieven, los van het
kader van de adaptatie aan klimaatverandering, om de zekerheid van de energiebevoorrading in België te garanderen. Op federaal
niveau worden toekomstgerichte studies verricht om de risico’s van tekorten te beoordelen en beheersplannen voor situaties van
schaarste op te stellen. Die studies houden
in het algemeen rekening met de verwachte
ontwikkelingen van de energievraag, zoals
de stijgende behoeften aan afkoeling in de
zomer.

nemen. In Zuid-Europa zal de zomerpiek
waarschijnlijk afgetopt worden en zouden de
beste perioden voor vakantie naar lente en
herfst kunnen verschuiven.

Het Vlaams Gewest wil de kwetsbaarheid analyseren van de installaties die gevoelig zijn voor de (tijdelijk) verminderde
beschikbaarheid van water, aan de hand van
een analyse van de gevoeligheid van de rivieren. Zo weet men welke maatregelen er
nodig zijn (bv. installatie van reservoirs) om
de sector minder afhankelijk te maken van
de beschikbaarheid van water.

Er zullen echter ook een aantal negatieve gevolgen zijn van de klimaatverandering,
zoals meer schade aan infrastructuur of logies door de toenemende intensiteit van de
neerslag. In het bijzonder bij beschadiging
van grote toeristische trekpleisters of onvervangbare culturele erfgoedsites zou dat zeer
negatieve gevolgen kunnen hebben.

6.3.11 Toerisme
6.3.11.1 Impact en kwetsbaarheden
Toerisme is sterk afhankelijk van het
weer en het klimaat, hoewel ook andere factoren, trends en veranderende consumentenvoorkeuren, meespelen bij de aantrekkelijkheid van een bestemming.
Voor de toeristische sector in België
wordt verwacht dat de klimaatverandering
eerder positieve effecten zal hebben. Het
toeristisch seizoen zou langer kunnen worden, met een stijging van het aantal mooie
en dus toeristisch interessante dagen. In
Zuid-Europa kan vooral de zomerperiode
onaangenaam heet worden, wat het aantrekkelijker maakt voor toeristen om in meer
noordelijke regio’s een zomervakantie te

Voor Vlaanderen wordt voorspeld dat
de groei in aantal overnachtingen als gevolg
van de klimaatverandering zal schommelen tussen +2% en +16%. Ter vergelijking,
in Zuid Europa is dit, afhankelijk van het
scenario -1% tot -4%. Een stijging in het
aantal overnachtingen resulteert uiteraard
ook in toenemende toeristische uitgaven.

Daarnaast zullen toeristische ondernemers mogelijk meer moeten investeren in
koelingssystemen en meer water moeten
verbruiken, wat een effect kan hebben op de
rendabiliteit van de ondernemingen.
De klimaatverandering zal leiden tot hogere doses schadelijke UV-straling. Het lijkt
daarom aangewezen te zorgen voor een voldoende gevarieerd toeristisch en recreatief
aanbod.
Van alle bestemmingen zal de kust het
meest de invloed van de klimaatverandering voelen. Het warmere klimaat zal meer
toeristen trekken. Die bijkomende toeristen
zullen echter het mobiliteitsprobleem, dat er
nu reeds is op piekdagen, verder vergroten.
De stijging van de zeespiegel zal er voor
zorgen dat het strand verkleint en bijkomende strandopspuitingen nodig maken om de
131

bescherming te verzekeren. Nu al worden
maatregelen genomen om de strandoppervlakte te behouden of zelfs te vergroten.
De rijzende zeespiegel en een toenemend
aantal stormen in de winter zal de schade aan
toeristische infrastructuur en in het bijzonder
aan jachthavens vergroten. Toch wordt verwacht dat de schade beperkt zal blijven door
het nemen van beschermende maatregelen.
Het veranderende klimaat zal ook voor
nieuwe activiteiten zorgen. De veranderende
watertemperatuur zal voor een grotere aanwezigheid van zeezoogdieren (zeehonden,
walvissen, dolfijnen) zorgen. Dit type dieren
trekt toeristen aan waardoor activiteiten kunnen ontstaan gericht op het bekijken van de
dieren in hun natuurlijke omgeving.
Het toerisme in de steden zal minder invloed ondervinden van de klimaatswijziging
dan aan de kust. Bij het kiezen van een citytripbestemming is aangenaam weer mooi
meegenomen maar geen absolute voorwaarde.
Het toerisme in andere regio’s zal minder
invloed ondervinden dan aan de kust. Het
gaat hier voornamelijk om vakanties in het
teken van activiteiten als fietsen en wandelen. Die activiteiten zijn wel weersgevoelig,
maar doordat het voornamelijk om een binnenlandse markt gaat, zullen de concurrentieverhoudingen niet veranderen onder invloed van klimaatswijzigingen. Het voor- en
najaar zullen de beste periodes blijven voor
dit type vakantie.
In het zuiden van België is het toeristisch
aanbod meer gekoppeld aan het platteland
en de bosrijke omgeving, evenals aan de
rivieren. In de zomer zou droger weer dus
een negatieve impact kunnen hebben op wa132

tersportactiviteiten zoals kajakvaren (en in
mindere mate duiken) als het waterpeil van
de rivieren te laag is. Tijdens zachtere en
nattere winters zal de hoeveelheid sneeuw
naar verwachting veranderen. Er is nog een
grote mate van onzekerheid en het is heel
moeilijk te zeggen hoe het allemaal zal evolueren. Toch kunnen we zeggen dat als de
temperatuuromstandigheden samenvallen
met episodes van zware regen (verwacht in
de voorspellingen), dit zal leiden tot zware
sneeuwval. Anderzijds kan de verwachte
temperatuurstijging in de winter de gevallen
sneeuw sneller doen smelten of de vorming
van sneeuw verhinderen. Het wintertoerisme
zal in elk geval worden beïnvloed worden
door die veranderingen en het is belangrijk
hierop te anticiperen in termen van veiligheid, infrastructuur en huisvesting.
6.3.11.2 Adaptatiemaatregelen
De klimaatverandering creëert bepaalde
kansen voor de toerismesector. Zowel door
de overheid als door de sector zelf kunnen
acties ondernomen worden om op die kansen
in te spelen, maar het is nog te vroeg om al
grootschalig de focus van het toerismebeleid
te verleggen.
Het is belangrijk in te spelen op de kansen die de ingrepen in de ruimte door andere
beleidsdomeinen bieden (stadsvernieuwing,
het herinrichten van een zeedijk,…). De
overheid moet hieraan meewerken zodat die
ruimten zo worden ingericht dat het plaatsen
worden waar toeristen graag komen.
Om Toerisme Vlaanderen de kans te
geven om bij belangrijke projecten hun inbreng te hebben, werden ze betrokken bij de
inrichting van de Sigma-gebieden en zetelen ze in de bekkenbeheerraden, om op die

manier te kunnen inspelen op geboden kansen. Het beschermen van toeristische infrastructuur (zoals de kust of cultureel erfgoed)
kadert dan weer in het bredere kader van
de kustverdediging of de civiele veiligheid.
Het agentschap Toerisme Vlaanderen en het
agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust (MDK) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin onder andere
de inrichting van kustverdedigingsprojecten
wordt behandeld. Ook is er afgesproken dat
Toerisme Vlaanderen het kustweerbericht
van MDK meeneemt in de promotie van de
kust.
Aangezien klimaatverandering een impact zal hebben op het Belgische toeristische
aanbod, is het belangrijk te anticiperen op
infrastructuur en huisvesting en na te denken
om de toekomstige opportuniteiten te maximaliseren. Dat is een van de doelstellingen
van een studie die momenteel wordt gevoerd
in Wallonië: “Impact de la modification climatique à 30 ans sur le tourisme en Wallonie” (Impact van de klimaatverandering over
dertig jaar op het toerisme in Wallonië) [25].
Deze studie werd opgestart in januari 2012
voor een periode van 3 jaar, om antwoorden
te vinden op de volgende vragen: “Hoe zal
de klimaatverandering de ruimtelijke verdeling en het bezoek aan recreatiegebieden
veranderen?”, “Wat is de impact van de klimaatverandering (en het mitigatiebeleid) op
de Europese toeristische stromen naar en van
Wallonië?”.

6.3.12 Gezondheid
6.3.12.1 Impact en kwetsbaarheid
Klimaatverandering zal de gezondheid
van de mens (gedwongen migratie, meer

6. Evaluatie van de kwetsbaarheid, impact van de klimaatverandering en adaptatiemaatregelen

tijdsbesteding buitenshuis enz.) rechtstreeks
en onrechtstreeks veranderen:
Hittegolven — slachtoffers
Europees onderzoek naar het aantal hittedoden in de zomer van 2003 geeft aan dat in
de maanden juni tot september van dat jaar
in 12 Europese landen een verhoogde sterfte
werd opgetekend. De extreme temperaturen
verergerden ook de blootstelling aan andere
schadelijke stoffen, zoals troposferisch ozon
en fijn stof. Vooral in steden staan mensen
bloot aan hittestress als gevolg van klimaatverandering.
Sinds 1990 kende België 4 zomers met
een langdurige hittegolf [61]:

–– in de zomer van 1994 kostte een hittegolf53 in 6 weken tijd het leven aan
1 226 mensen. Naast de hoge temperaturen zorgden ook de bijkomende hoge
ozonconcentraties voor slachtoffers
–– in 2003 kende België een grote hittegolf die 14 dagen aanhield, en een andere warme periode die 13 dagen aanhield. Voor deze periodes bedroeg de
oversterfte 1 230 slachtoffers. Over de
hele zomer (maanden juni tot september) van 2003 bekeken, komt men zelfs
uit op een oversterfte van 2 052. Ook
de ozonconcentraties waren zeer hoog
–– 2006 kende 2 hittegolven, respectievelijk
5 en 21 dagen lang, en één andere warme
periode van 9 dagen. Samen zorgden die

In België wordt een hittegolf gedefinieerd als een
periode van minstens vijf dagen waarin de maximale
dagtemperatuur te Ukkel 25°C of meer bedraagt
(zomerdagen), en waarin bovendien drie dagen lang
de temperatuur er boven de 30°C stijgt (tropische dagen).
53

3 periodes voor een oversterfte van 1 263
doden. Bijna de helft van de slachtoffers
was 85 jaar of ouder
–– eind juni en in de eerste helft van juli
2010 volgden 2 hittegolven vlak na elkaar. De eerste hittegolf hield 12 dagen
aan, en leidde tot een oversterfte van 593
doden. De tweede hittegolf hield 8 dagen
aan, en maakte 374 slachtoffers. In beide
periodes lag de mortaliteit significant hoger dan het referentieniveau: respectievelijk +20% en +19%. Ruim 40% van de
slachtoffers was 85 of ouder.
2007, 2008 en 2009 kenden geen langdurige hitteperiodes, en er werd die jaren
dan ook geen significante oversterfte in de
zomermaanden geregistreerd. Ook in de zomer van 2011 waren de temperaturen veelal
gematigd. Enkel eind juni werd een oversterfte van 238 slachtoffers geregistreerd
tijdens enkele opeenvolgende dagen met
maximumtemperaturen boven de 25°C. De
slachtoffers vielen vooral in de leeftijdscategorie boven 65 jaar.
In de 20e eeuw werd België gemiddeld
1 jaar op 2 geconfronteerd met een hittegolf.
Sinds de jaren 90 komt in ons land echter –
gemiddeld – jaarlijks een hittegolf voor [60,
61].
Er is verder onderzoek nodig om het belang in te schatten van hoge ozonconcentraties bij hittegolven. Wel is het duidelijk dat
hittegolven significante risico’s inhouden
voor de gezondheid, zoals uitputting door
zweten, wat leidt tot water- en zouttekorten
en zonnesteek veroorzaakt door een verlies
aan temperatuurcontrole in het lichaam, een
ernstige en mogelijk dodelijke toestand. De
meest kwetsbare groepen zijn baby’s en kleine kinderen, ouderen en topatleten [27].

Hogere gemiddelde temperatuur
Verwacht wordt dat hogere temperaturen de prevalentie van enkele winterziekten
(bv. hart- en vaatziekten) zullen verminderen, hoewel er geen uitvoerige studies over
het onderwerp beschikbaar zijn voor België.
Volgens een studie, gepubliceerd in het Britse tijdschrift Nature Climate Change, hebben de stijging van de gemiddelde temperaturen en van de luchtvochtigheid tijdens de
warmste maanden de arbeidscapaciteit voor
activiteiten blootgesteld aan warmtestress,
de laatste decennia met 10% verminderd.
Tegen 2050 zou die arbeidscapaciteit in totaal met 20% kunnen dalen. Werknemers in
de landbouw, de bouw en het leger zijn het
meest blootgesteld. [68]
Europa zou een toename kunnen kennen
van ziekten zoals botulisme, veroorzaakt
door warm anaeroob water en vectorgedragen ziekten. Vectorgedragen ziekten worden
doorgegeven door geleedpotigen zoals teken
(bv. door teken gedragen encefalitis (TBE)
en ziekte van Lyme), muggen (bv. Chikungunya koorts, knokkelkoorts, malaria, riftdalkoorts), of zandvliegen (bv. leishmaniasis
van de ingewanden). Klimaatverandering,
zoals hetere en langere zomers, warmere
winters, en/of meer jaarlijkse regenval, zou
die koudbloedige organismen in staat stellen
hun habitat te verplaatsen, waarbij ze mogelijk ziekten brengen op plaatsen waar die nog
niet eerder werden aangetroffen, of voert ze
opnieuw in op plaatsen waar ze eerder al
voorkwamen.
Stijgende temperaturen zouden ook
kunnen leiden tot een groter risico op temperatuurgevoelige infectieziekten zoals
voedselgedragen infecties, verhoogde sei-

zoengebondenheid en duur van allergische
aandoeningen.
6.3.12.2 Adaptatiemaatregelen
Het adaptatiebeleid op het vlak van gezondheid vraagt om maatregelen van uiteenlopende aard, zoals:
–– bouwaanpassingen om het warmtecomfort van gebouwen en hun bewoners te
garanderen (warmte-isolatie, zonwering
door luiken, verluchting...). Enkele eerste voorschriften om dat verder te bevorderen werden vastgelegd in het kader van
de implementatie van de EU-Richtlijn
betreffende de energieprestatie van gebouwen. Alle Belgische regio’s hebben
voorschriften en / of subsidies specifiek
gericht op de risicovermindering van
oververhitting in nieuwe huizen
–– het behoud van een efficiënt gezondheidssysteem en de invoering van maatregelen die een betere zorg beogen van
kwetsbare en bedreigde personen (prestatiegerichte diensten aan huis om isolement te bestrijden, noodopvang in het
ziekenhuis, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot ontspanningsoorden
zoals groenzones, bossen enz.);
–– de aanpassing van infrastructuren (transport, terbeschikkingstelling van waterbronnen in de openbare ruimte)
–– veranderingen van levensritme bij felle
hitte (de openingsuren van openbare en
privé-instellingen aanpassen)
–– de identificatie en bewaking van nieuwe
gezondheidsrisico’s in verband met klimaatverandering;
–– de uitroeiing van nieuwe ziektedragers
–– de nodige handhaving en ontwikkeling
van sensibilisatie (scholen, groot pu-

bliek, restaurateurs) en communicatie
(versterking naar de kwetsbare groepen)
In de strijd tegen hittegolven en de risico’s die hiermee gepaard gaan voor het hele
Belgische grondgebied, heeft de federale
overheid in samenwerking met de gewesten
en gemeenschappen een “hittegolf- en ozonpiekenplan” [29] opgesteld in het kader van
het nationaal actieplan milieu en gezondheid
(NEHAP).
Dit plan introduceert een reeks geleidelijke maatregelen en communicatie-initiatieven, naast acties gericht tot beperking van
ozonvorming. De eerste fase vindt elke zomer plaats en concentreert zich hoofdzakelijk op preventiemaatregelen en informatie
van het publiek, waarbij meer bepaald wordt
opgeroepen tot solidariteit met mensen die
risico lopen. De pre-alarmfase wordt afgekondigd wanneer het gemiddelde van de minimum- en maximumtemperaturen gedurende 2 opeenvolgende 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 Meteorologisch Instituut, of wanneer de
ozonconcentraties boven de EU-informatiedrempel worden voorspeld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Er worden dan waarschuwingsberichten verzonden
naar de spoedgevallendiensten en geriatrische diensten van ziekenhuizen, rusthuizen,
enz. Er loopt een onderzoek naar de toepassing van concrete maatregelen in deze organisaties. Deze monitoring is een van de elementen die de overheid in aanmerking neemt
bij de beslissing of het nodig is over te gaan
naar de crisisfase, hetgeen gepaard gaat met
de oprichting van een crisiscel en aanvullen133

Tabel 6.1. Samenvatting van de impact van de klimaatverandering, adaptatie en kwetsbaarheid
Sectoren

Grootschalige informatiecampagne om waterbesparing te promoten.
Preventiekader voor overstromingen (gewestelijke plannen).
Maatregelen om de bodem en de kwaliteit van het grondwater te verbeteren (bv.
nitraten).
Opname van een dekking tegen overstromingen (en andere natuurrampen) in de
brandverzekeringspolissen voor huisgezinnen.
De technische specificaties voor de bouw van woningen in de buurt van waterlopen,
houden rekening met een temperatuurstijging van 2°C.
Binnenkort wordt een microklimaatstudie opgestart over de gevolgen van
de klimaatverandering voor het beheer van de waterbronnen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Stijging van het zeeniveau, toename van stormen, toename van golven dichtbij
de kust. Verhoging van het zoutgehalte van het grondwater aan de kust en in de
havengebieden, wat de zoetwaterreserves (polders) onder druk zet.

Masterplan kustveiligheid.
Kustbeveiliging die rekening houdt met de natuurlijke dynamiek van de kust.

op het land

Wijziging van de verspreidingsgebieden van de soorten. Proliferatie van
schadelijke en invasieve soorten. Vermindering (en zelfs verdwijning) van
distributiegebieden van bepaalde soorten. Wijziging van de fenologie van de
soorten. Verstoring van de interacties tussen soorten. Opkomst van nieuwe soorten
maar ook van nieuwe schadelijke soorten en ziekten.

Netwerk van beschermde soorten (Natura 2000). Bioklimatologische classificatie
van soorten. Bestrijding van habitatfragmentatie en van invasive soorten (preventie,
detectie en uitroeiing). Maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit in steden.
Monitoring van de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit. Diversificatie
van soorten.
Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee in opmaak. Bewaking en bescherming van
de mariene soorten en habitats.

in zee

Opwarming van de watertemperatuur met een verandering van de distributie van
de organismen tot gevolg. Wijziging van de seizoencycli en van de structuur van
de mariene voedselnetwerken. Proliferatie van mogelijk schadelijke algensoorten.
Verhoging van de kwetsbaarheid van commerciële soorten. Verhoging van de
zuurtegraad van het oppervlaktewater, wat tal van organismen treft.
Gevolgen voor de commerciële visvangst.
Positieve impact op de rendementen beperkt in de tijd door de vermindering
van de vruchtbaarheid van de bodem, door het gebrek aan water en door de
fotoperiode.
Mogelijke ontwikkeling van nieuwe ziekten, schadelijke soorten. Schade
veroorzaakt door extreme weerperiodes.

Landbouwmilieumaatregelen. Programma voor Duurzaam Beheer van Stikstof in de
Landbouw (Wallonië). Inventaris van adaptatiemogelijkheden in de landbouw (en
tuinbouw) en informatiecampagne (brochure “Goed geboerd? Ook het klimaat is u
dankbaar !”, seminaries, artikels, enz.) in het Vlaams Gewest. Oprichting van een
technisch onderzoeks- en informatiecentrum over de erosie van landbouwgronden in
het Waals Gewest.

Kustgebieden

Biodiversiteit
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Gerapporteerde adaptatiemaatregelen

Meer verdamping en eventueel minder neerslag in de zomer kunnen tot een daling
van het grondwater leiden. De beschikbaarheid van water is nu al beperkt in het
noordelijke landsgedeelte. Het beperkte waterdebiet in de zomer kan ook een
impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Problemen met betrekking tot het koelwater van de elektriciteitscentrales (minder
koelvermogen en, tijdens drogere periodes, problemen met beschikbaarheid)
Meer neerslag in de winter draagt bij aan een grotere aanvulling van het
grondwater.
De debietschommelingen kunnen leiden tot een grotere vervuiling van het
oppervlaktewater.

Waterbeheer

Landbouw

Kwetsbaarheden
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Sectoren

Bossen

Kwetsbaarheden

Gerapporteerde adaptatiemaatregelen

Versnelde groei van bossen, op middellange termijn gematigd door de (daling van
de) vruchtbaarheid van de bodem en de relatieve droogte, als gevolg van hogere
temperaturen en veranderingen in zomerneerslag. Op termijn zullen bepaalde
soorten niet meer aangepast zijn aan het klimaat (sparren, beuken).

Rekening houden met de klimaatverandering in het Waalse “Boswetboek” (ook
voorzien in het Brussels Beheerplan voor het Zoniënwoud). Diversificatie van de
soorten en behoud van de ecosystemen weinig gewijzigd door menselijke activiteiten.
Vestiging in het Waals Gewest van het Observatoire wallon de la santé des forêts en
van een groep experts die de impact van klimaatverandering op de bosecosystemen
moet bestuderen. Deze groep heeft aanbevelingen opgesteld voor de beleidmakers en
een gids van goede praktijken voor de bosbeheerders. Partnerships met het Brussels
Gewest en Frankrijk om bij ziekten de uitwisseling van gegevens in real time te
vergemakkelijken, met het oog op een gezamenlijk, interregionaal beheer.
Permanente inventaris van de gezondheidstoestand van het Zoniënwoud (opvolging
van de evolutie van de eiken en beuken).

Visvangst

Wijziging in de overvloed en de distributie van de voorraden commerciële vis.
Interreg-project MEMO
Grote kwetsbaarheid van de sector door de specialisatie ervan (visvangstmethodes Nodige maatregelen: vereenvoudiging en aanpassing van de huidige reglementering;
en doelsoorten). Risico’s op vermindering van de voorraden door de opkomst van verhoging van de veiligheid aan boord van schepen.
nieuwe soorten (bv. kwallen).

Infrastructuren

Toename van het fenomeen van stedelijke warmte-eilanden, hittegolven, het risico Invoering van adaptatiemaatregelen met betrekking tot infrastructuren en het stedelijk
op overstromingen en watertekorten.
kader (invoering van de passiefnorm voor nieuwbouw, bestrijding van de gevolgen van
de ondoordringbaarheid, versterkte herbegroeiing in het stadsmilieu enz.).
Project Interreg IV-B “Future Cities – urban networks to face climate change”, dat
de stedelijke structuren probeert aan te passen aan de voorziene gevolgen van de
klimaatverandering.
Project CcASPAR, dat de ruimtelijke uitdagingen van de klimaatverandering onder de
aandacht wil brengen en aanbevelingen voor de aanpassing van het planningsbeleid
wil verkrijgen.
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Sectoren

Kwetsbaarheden

Gerapporteerde adaptatiemaatregelen

Vermindering van de vorst-dooiperiodes die storingen in het transportnet (wegen
en openbaar vervoer), schade aan de infrastructuren en verkeersproblemen kunnen
veroorzaken. Op korte termijn zou de sneeuwval echter heviger kunnen zijn en
dus storingen in het transportnet kunnen veroorzaken.

Plan “voor slechte weersomstandigheden” (ook wel “sneeuwplan” genoemd)
aangenomen door de beheerders van het openbaar vervoer (Waalse groep TEC Transport En Commun – en Brusselse MIVB – Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel).
Noordzeeplan voor crisispreventie en -beheer (in het bijzonder om de strijd aan te
binden tegen uitzonderlijke springtij).
Plannen van de spoorweginfrastructuurbeheerder voor de zomer en de winter , om
de storingen op het spoor tot een minimum te beperken en hierop zoveel mogelijk te
anticiperen.
Project ARISCC (Adaptation of Railway infrastructure to Climate Change).
Ontwikkeling van specifieke projectiemodellen, waaronder een voorspelling van de
index van de mate van grip op het spoor, een voorspelling van de ijsvorming op het
bevoorradingsspoor en van de ijsvorming op de bovenleidingen, om te voldoen aan de
behoeften die eigen zijn aan het transport.

Stijging van de temperaturen, waardoor vaker een beroep wordt gedaan op
individuele klimaatregeling om het warmtecomfort van de passagiers (individueel
en openbaar vervoer) te garanderen.
Transport

Te felle hitte zou in het openbaar vervoer problemen kunnen veroorzaken voor
de elektronische systemen van de voertuigen, alsook voor de sub-stations van de
elektriciteitsverdeling en voor de doorvaarthoogte.
Bij een toename van de vraag naar energie (in de zomer): risico’s van verstoring
van het openbaar vervoer.
Het gevaar bestaat dat de spoorwegrails aangetast worden door de felle hitte:
toename van uitzettingen of vervormingen.
Weginfrastructuren, de impact van de felle hitte (bv. verzwakking van het wegdek,
vorming van sporen) zou minder groot moeten zijn dan die van vorst. Anderzijds
mogelijk grotere impact van hevige neerslag (beheer en afvoer van regenwater).
Verhoogd risico op lage waterstand voor de binnenscheepvaart.
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Industrie & diensten

Invloed op de productieprocessen (bv. watertekort, probleem van koeling van
installaties enz.) en directe schade (overstromingen, wind...). Indirecte invloed
(problemen van bevoorrading).

Via het “nieuw industrieel beleid”, streven naar een nieuwe aanpak / andere procedés
voor de Vlaamse industrie. In de toekomst rekening houden met de klimaatverandering
in de milieu-impactstudies.

Energie

Geringe temperatuurverschillen of neerslag wijzigen de vraag naar energie
van de verbruikers al aanzienlijk (verhoging in de zomer, daling in de
winter). Vermindering van de beschikbaarheid van koelwater voor de
elektriciteitscentrales in de zomer (risico van tijdelijke sluiting). Het net zal
gevoelig zijn voor extreme voorvallen en felle hitte (windmolens, kabels enz.). De
toename van overstromingen zou de elektriciteitscentrales en de technische posten
kunnen treffen.

Stimulering van duurzame energieproductiewijzen, los van de beschikbaarheid van
waterbronnen. Promotie voor de isolatie van gebouwen. Maatregelen om de zekerheid
van de energiebevoorrading te garanderen: toekomstgerichte studies om de risico’s
van tekorten te beoordelen en beheerplannen op te stellen in het geval van schaarste.
Toekomstige maatregel: analyse van de kwetsbaarheid van installaties die gevoelig
zijn voor een (tijdelijk) verminderde beschikbaarheid van water, aan de hand van een
analyse van de gevoeligheid van rivieren.
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Sectoren

Toerisme

Gezondheid

Kwetsbaarheden

Gerapporteerde adaptatiemaatregelen

Mogelijk positieve impact (vooral aan de kust), ondanks (beperkte) schade aan
de toeristische infrastructuren. De klimaatverandering zou ook kunnen toelaten
het aanbod van toeristische activiteiten te diversifiëren. De watersportactiviteiten
(zoals kajakvaren) zouden te lijden kunnen krijgen onder drogere zomers. Impact
op het wintertoerisme.

Betrokkenheid van 'Toerisme Vlaanderen' in het Sigma-plan. Samenwerkingsakkoord
tussen het agentschap Toerisme Vlaanderen en de kustdiensten die onder andere
verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de kust.
Start van een studie “Impact de la modification climatique à 30 ans sur le tourisme
en Wallonie” (Impact van de klimaatverandering over 30 jaar op het toerisme in
Wallonië).

Hittegolven: toename van de sterftegevallen, bevangenheid, ozonpieken. Stijging
van de temperaturen: mogelijke vermindering van de prevalentie van bepaalde
winterziekten (hart- en vaatziekten), vermindering van de arbeidscapaciteit tijdens
de warmste maanden, risico’s op een toename van het optreden van ziekten
zoals botulisme en van overgedragen ziekten (ziekte van Lyme, Chikungunya,
knokkelkoorts).

Hittegolf- en ozonpiekenplan in het kader van het actieplan milieu en gezondheid
(NEHAP). Programma MODIRISK, dat de inheemse en exotische muggensoorten
in België wil inventariseren. Dankzij dit programma kon de Aedes japonicus worden
uitgeroeid. Pilootproject voor het toezicht op exotische muggen in België.
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de maatregelen. Sinds 2007 onderzoekt de
werkgroep ook periodes van luchtvervuiling.

overdragen zoals het West-Nijlvirus en andere soorten virale hersenontsteking.

In 2007 werd het programma MODIRISK opgestart om de inheemse en exotische muggensoorten in België te inventariseren. Dit programma werd gefinancierd
door BELSPO en gecoördineerd door het
Instituut voor Tropische Geneeskunde van
Antwerpen, in samenwerking met de Université catholique de Louvain-la-neuve, de
Universiteit van Wageningen (Nederland),
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de consultant AVIAGIS (Agriculture and Veterinary Information
and Analysis).

Om het probleem snel te kunnen behandelen, heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
de uitroeiing van de Aedes japonicus medegefinancierd.

Het programma liep af in maart 2011.
Het project bevestigde de aanwezigheid van
twee soorten exotische muggen in België,
waaronder de Aedes japonicus, een exotische muggensoort die tropische ziekten kan

Naar aanleiding van dat project heeft
de Interministeriële Milieuconferentie op
30 maart 2012 beslist een pilootproject te
financieren voor het toezicht op exotische
muggen in België. Dit pilootproject kadert
in een initiatief, opgestart door het Europees
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). In juni 2012 werd een groep
“muggen en gezondheid” opgericht voor de
uitwerking van het luik “menselijke gezondheid” van het “bewakingsplan”: monitoring
en controle.

6.4. Samenwerking op het vlak van adaptatie
6.4.1 Ontwikkelingssamenwerking
Sinds 2008 heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking de strijd tegen
klimaatverandering expliciet opgenomen
als een prioriteit in zijn beleid, omdat de
gevolgen van de klimaatverandering in de
landen in het Zuiden een belangrijke bron
van instabiliteit vormen in termen van
voedselveiligheid, aantasting van de biodiversiteit, migratie, volksgezondheid en
spanningen tot zelfs conflicten. Die landen
zijn de eerste slachtoffers van de klimaatverandering terwijl ze minder verantwoordelijkheid dragen voor de oorzaken ervan
en minder middelen hebben om de strijd
aan te binden tegen klimaatverandering.
De nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking, gepubliceerd op 19 maart 2013,
noemt de bescherming van het leefmilieu
en van de natuurlijke hulpbronnen, met
inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering, als één van de twee belangrijkste
transversale prioriteiten. Geen rekening
houden met de mogelijke impact van de
klimaatverandering houdt ook het risico
in dat alle inspanningen om de armoede te
bestrijden en de Millenniumdoelstellingen
te realiseren geheel of gedeeltelijk teniet
gedaan kunnen worden.
Om de integratie van die prioriteit te
vergemakkelijken, werd door het onderzoeksplatform KLIMOS [62], een consortium van verschillende Belgische universiteiten met een netwerk van universiteiten
in het Zuiden, een Environmental Sustai-
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nability Toolkit ontwikkeld. Verschillende
initiatieven voor capaciteitsopbouw binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking werden georganiseerd. In 2011 werden twee regionale workshops betreffende
adaptatie en ontwikkeling georganiseerd,
één in West-Afrika en één in Oost-Afrika.
Hierop werden de verschillende actoren
van de Belgische samenwerking op het terrein en de vertegenwoordigers van de bilaterale partneroverheden uitgenodigd.
Hieronder volgt een kort overzicht van
de Belgische ontwikkelingssamenwerking
met een aantal sprekende voorbeelden over
hoe klimaatadaptatie en in ruimere zin de
strijd tegen klimaatverandering wordt geïntegreerd in de verschillende programma’s en projecten. Meer details over financiële middelen komen aan bod elders in
deze nationale mededeling.
6.4.1.1 Bilaterale samenwerking

De prioritaire sectoren van de Belgische bilaterale samenwerking, waarin rekening moet gehouden worden met de impact van klimaatverandering, zijn bij wet
vastgelegd: de landbouw, de infrastructuur,
onderwijs en vorming en de gezondheidszorg.
In Oeganda ondersteunt België via gedelegeerde samenwerking met Denemarken een programma voor het verbeteren
van de waardeketen in de landbouwsector.
Klimaatverandering wordt expliciet op-

genomen als een in aanmerking te nemen
risico bij de uitvoering ervan.
In Burundi ondersteunt België bijvoorbeeld ISABU (Institut des Sciences Agronomiques du Burundi). Die steun aan ISABU sluit aan bij de Belgische strategie om
niet langer zelf publieke diensten te leveren, maar Burundese overheidsinstellingen
te versterken. Hoofddoel van dit project is
het verbeteren van de landbouwproductie,
zowel wat kwantiteit als wat kwaliteit betreft. Bovendien sluit het aan bij de noden
die geformuleerd worden in het Burundese
“Plan d’Action National d’Adaptation aux
Changements Climatiques” (PANA) [63].

lieuprogramma van de VN (UNEP), die de
strijd tegen klimaatverandering in opeenvolgende werkprogramma’s opgenomen heeft
als één van 6 strategische prioriteiten.
Daarnaast is de Belgische steun aan de
Global Environment Facility vermeldenswaardig, en niet alleen de verplichte bijdragen aan het algemeen fonds, maar zeker en
vast ook de bijdragen aan de klimaatfondsen
van de GEF. In het kader van het akkoord
van Kopenhagen droeg België een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen voor
snelstartfinanciering bij aan het fonds voor
minst ontwikkelde landen van de GEF, dat
specifiek gericht is op klimaatadaptatie.

6.4.1.2 Indirecte samenwerking

6.4.1.4 Sensibilisatie

Via haar steun aan niet-gouvernementele organisaties in Noord en Zuid en aan
wetenschappelijke instellingen draagt België bij aan enkele programma’s en projecten die adaptatie aan klimaatverandering
als één van de invalshoeken hebben. Zo
is er bijvoorbeeld de steun aan het Rode
Kruis, ten behoeve van programma’s voor
capaciteitsopbouw in de preventie van
natuurrampen in Burkina Faso, Burundi,
Congo DR en Rwanda.

Via publicaties en andere sensibilisatieactiviteiten draagt de Belgische ontwikkelingssamenwerking bij aan de bewustmaking van het grote publiek over de
klimaatproblematiek.

6.4.1.3 Multilaterale samenwerking
België verleent steun aan 20 multilaterale partnerorganisaties, voornamelijk via bijdragen aan de algemene middelen. Zo is er
bijvoorbeeld de samenwerking met het Mi-

6.4.2 Internationaal wetenschappelijk
onderzoek
België verleent steun aan internationaal
landbouwonderzoek, onder meer via de
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Deze groep
ondersteunt 15 onderzoekscentra met als
doel dankzij wetenschappelijke bevindingen te zorgen voor: een betere voedselveiligheid, een betere menselijke voeding en
gezondheid, een hoger inkomen voor de

armen en een beter beheer van natuurlijke
hulpbronnen. Nieuwe variëteiten van gewassen, kennis en andere onderzoeksproducten worden beschikbaar gesteld aan
individuele personen en organisaties over
de hele wereld die werken aan duurzame
landbouwontwikkeling. Ongeveer een derde van de onderzoeksprogramma’s kaderen in de strijd tegen (de impact van) klimaatverandering. Centra zoals IITA, CIAT,
ICRISAT, ICARDA en WARDA doen
onderzoek naar aangepaste landbouwgewassen. Het World Agroforestry Centre,
ICRISAT, ICARDA en IITA onderzoeken
aangepaste landbouwtechnieken en identificeren vernieuwingen op institutioneel en
beleidsniveau voor een beter landbouwbeheer in functie van klimaatverandering.
Vanzelfsprekend is ook het aspect capaciteitsopbouw een belangrijke motivatie
voor de Belgische steun aan een onderzoeksomgeving zoals de CGIAR.
Ook op Europees niveau werkt België
met verschillende partners samen. Meer
bepaald op het vlak van de evaluatie van de
impact, de kwetsbaarheid en de adaptatie
zijn de Belgische onderzoeksinstellingen
vertegenwoordigd in diverse Europese onderzoeksnetwerken (bv. CIRCLE en CIRCLE-2, JPI). De Belgische universiteiten
nemen deel in Europese onderzoeksprojecten (bv. EU Cities Adapt, SIC-ADAPT!,
AMICE, Future Cities, TIDE, SUDEMCLL, BLAST, SAFECOAST, Ourcoast, ClimateCost, Espace, Climate proof Areas).
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7.1. Wetgevend en institutioneel kader voor beleid
en programma’s m.b.t. ontwikkelingssamenwerking

7. Financiële
middelen en
technologie
overdracht

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:
Annemarie Van der Avort
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
Hulp – D2.4 Klimaat, Milieu en Natuurlijke Rijkdommen

De wet van 25 mei 1999 betreffende
de Belgische Internationale Samenwerking
was in de gerapporteerde periode nog steeds
de referentie voor het Belgische ontwikkelingssamenwerkingbeleid. De belangrijkste
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 geografische en sectorale concentratie van de hulp.
De bescherming van het leefmilieu was een
van de transversale thema’s. De nieuwe wet
op de ontwikkelingssamenwerking geldt
sinds 19 maart 2013. De transversale integratie van de bescherming van het leefmilieu
en van de natuurlijke hulpbronnen, de strijd
tegen klimaatverandering, tegen droogte en
wereldwijde ontbossing in de Belgische ontwikkelingssamenwerking is expliciet opgenomen in de nieuwe wet.
In uitvoering van de coalitieovereenkomst van de federale regering van 2003 is
de rechtstreekse bilaterale officiële ontwikkelingshulp gericht op 18 landen, waarvan
13 in Afrika gelegen zijn. Negen van deze
landen behoren tot de groep van minst ontwikkelde landen (LDC’s). Er wordt voor-

rang gegeven aan volgende sectoren: basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding,
landbouw en voedselveiligheid en basisinfrastructuur. In het verleden was conflictpreventie en maatschappijopbouw een vijfde prioritaire sector, maar in de nieuwe wet
worden mensenrechten, waardig werk en
maatschappijopbouw opgenomen als prioritaire thema’s die geïntegreerd dienen te worden in alle interventies.
In de beleidsnota’s van november 2008
en december 2011 van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking werd bevestigd
dat België zich voluit zal scharen achter de
doelstellingen van de internationale gemeenschap om de Millenniumdoelstellingen te realiseren, met een inhaalbeweging voor Afrika en speciale aandacht voor de kwetsbare
landen. Hierbij is de strijd tegen klimaatverandering met een focus op de adaptatie aan
klimaatverandering van de LDC’s één van
de prioriteiten.
Het Belgische parlement houdt via de
evaluatierapporten van de Externe Evaluatiedienst en parlementaire vragen toezicht
op het samenwerkingsbeleid, en helpt het
vormgeven dankzij zijn wetgevende functie.
Als gevolg van institutionele hervormingen
werd ontwikkelingssamenwerking in 2003
toegevoegd aan de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking (FOD BZ)
als het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).
Ontwikkelingssamenwerking is tot op vandaag voornamelijk de verantwoordelijkheid
van de federale regering.
Het beginsel van de overdracht van bepaalde aspecten van de ontwikkelingssamenwerking aan de gefedereerde entiteiten
(de gewesten en gemeenschappen), op basis
van de verantwoordelijkheden die intern aan
deze entiteiten zijn toegekend, werd echter
opgenomen in de bijzondere wet van 13 juli
2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gefedereerde entiteiten,
en werd bovendien bevestigd in een regeerakkoord van juli 2003. Dit proces is nog
steeds aan de gang. De prioriteiten blijven de
ontwikkeling van een samenwerking tussen
de federale en gefedereerde entiteiten, die op
basis van hun eigen bevoegdheden aan ontwikkelingssamenwerking kunnen doen, en
een algemeen coherent beleid.
Daarnaast spelen ook de organisaties die
betrokken zijn bij indirecte samenwerking,
met name de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), wetenschappelijke instellingen en universiteiten, een belangrijke rol op
het vlak van specifieke ontwikkelingstypes,
verspreiding van informatie, capaciteitsopbouw en sensibilisatie. Ook zij krijgen aanzienlijke steun van DGD.
Ten slotte investeert België via de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkeling in de privésector in het Zuiden om
zo een bijdrage te leveren aan de socio-economische groei in opkomende en ontwikkelingslanden.

Tabel 7.1 Belgische officiële ontwikkelingshulp (in EUR)
2009
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

2010

2011

2012

Gouvernementele samenwerking

291 535 404

346 710 188

291 975 722

269 462 000

Multilaterale samenwerking

444 719 636

462 125 381

503 061 536

413 878 730

Niet-gouvernementele samenwerking
Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
Maatschappijopbouw

Humanitaire en voedselhulp

Steun aan de privésector, BIO
Rentebonificaties

Sensibilisering in België (excl. NGO's)
Administratie, evaluatie, andere
Totaal DGD

TOTAAL BZ (uitgezonderd DGD)
Andere officiële bronnen

FOD Financiën - Administratiekosten

233 032 467
31 443 107

27 112 570

56 057 930

228 076 839
16 541 329
35 201 208

238 332 216
21 252 869
48 908 085

97 983 370

106 913 322

5 494 561

9 869 520

7 370 453

5 917 000

1 251 770 330

1 317 568 746

1 340 458 074

1 032 186 730

97 439 093

97 712 075

109 858 394

99 744 110

1 077 324

1 119 485

1 026 612

1 018 916

18 517 825

1 505 431

2 738 165

120 438 248

2 205 623

-28 146 513

-22 554 313

FOD Financiën – Multilateraal en Andere

401 926

829 957

17 670

Schuldkwijtschelding via Delcredere Dienst
Andere Federale Overheidsdiensten

ODA-deel van de uitgaven van FEDASIL
Vlaams Gewest en Gemeenschap

Waals Gewest / Franse Gemeenschap
Andere lokale overheden

TOTAAL ANDERE OFFICIËLE BRONNEN
TOTAAL BELGISCHE ODA

14 412 000

118 322 746

-31 606 530

Belgische hulp via Europese Commissie (excl. EOF)

22 760 000

142 351 398

FOD Financiën - Aflossing staatsleningen

FOD Financiën - Schuldkwijtscheldingen HIPC

228 942 000

2 168 924

288 900 000

265 405 078

265 092 000

41 625 021

40 081 808

41 569 900

74 750 000
66 318 445
49 544 245
23 452 050
10 122 381

524 587 861

1 873 797 285
0 55% BNI

416 535 000
71 822 303
48 081 307
26 060 990

11 970 905

853 760 321

2 269 041 142
0 64% BNI

95 570 000
91 094 577
54 037 368
28 690 481

69 183 000
5 918 000

1 714 000

-24 305 262

256 657 162

211 620 000

51 471 000

11 406 045

568 119 263

2 018 435 732
0 53% BNI

Geschat op
1 800 000 000
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7.2. De Belgische officiële ontwikkelingshulp
(ODA)
Een overzicht van de totale ODA in de
periode 2009-2012 vindt u in tabel 7.1. De
cijfers voor 2012 zijn een raming voor wat
betreft de rubriek “andere officiële bronnen”,
aangezien op het moment van de analyse de
cijfers nog niet volledig waren.
Naast DGD, die het grootste gedeelte
van de Belgische ontwikkelingshulp beheert
(ongeveer 66%), speelt ook de Federale
Overheidsdienst Financiën een belangrijke rol. Deze FOD beheert leningen tussen
landen onderling en bijdragen aan internationale organisaties. Behalve DGD zijn ook
andere directoraten-generaal van de FOD
Buitenlandse Zaken in grote mate bij ontwikkelingshulp betrokken (het beheer van
bijdragen aan internationale instellingen en
interventies betreffende conflictpreventie
en noodhulp) en daarnaast wordt er jaarlijks
door de Nationale Delcredere Dienst (de
belangrijkste Belgische verzekeraar voor
uitvoerkrediet) een variabel gedeelte van de
schuldkwijtschelding beheerd. Er worden
eveneens maatregelen genomen door de gemeenschappen en gewesten, de provincies
en een groot aantal gemeenten (ongeveer 5%
van de ODA),
België gebruikt de Rio-markers om aan
de OESO-DAC te rapporteren over de officiële ontwikkelingshulp die is besteed aan activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen van de verdragen van de Verenigde
Naties voor biodiversiteit, klimaatmitigatie,
klimaatadaptatie en woestijnvorming (respectievelijk UNCBD, UNFCCC en UNC144

CD). Dit zijn beleidsmarkers die een indicatie geven van beleidsobjectieven maar niet
toelaten financiële flows te kwantificeren.
Voor de Zesde Mededeling aan UNFCCC komen de gegevens voor de berekening
van de uitgaven inzake klimaatverandering
uit de ODA-gegevensbank van DGD. Er
werd een sectorale analyse uitgevoerd, waarbij volgende sectoren in hun totaliteit werden
behandeld: milieubescherming, watervoorziening en afvalwaterzuivering, landbouw
en veeteelt, bosbouw, energie en visvangst/
aquacultuur. Dezelfde berekeningsmethode
werd gebruikt voor de 5° Nationale Mededeling, hetgeen het vaststellen van trends
tussen de verschillende rapporteringperiodes
mogelijk maakt.

Andere sectoren werden gedeeltelijk opgenomen: humanitaire hulp (subsectoren:
coördinatie, preventie en reconstructie), industrie (subsectoren: administratie, onderzoek, landbouwindustrie, houtindustrie),
transport (watertransport) en multisectoraal
(subsectoren: algemeen, alternatieve ontwikkeling, onderzoek, stedelijke ontwikkeling,
opleiding en rurale ontwikkeling). Per subsector werd een wegingsfactor toegepast om
het deel klimaatgerichtheid in te schatten.
Er werd tevens arbitrair per subsector
aangenomen dat de projecten binnen deze
sector meer aanpassing (adaptatie) aan klimaatverandering of meer matiging (mitigatie) van klimaatverandering nastreefden.
Verder werd voor elke onderverdeling aangegeven of ze bilateraal (tussen België of
Gemeenschappen/Gewesten en het partnerland), indirect (NGO’s, universiteiten,
onderzoeksinstellingen…) of multilateraal
was.

Tabel 7.3 is een verzameltabel van de
voornoemde sectoren met telkens het totaalbedrag van deze sector (volledig of
gedeeltelijk), de geschatte adaptatie- en
mitigatiecomponenten en het totale klimaatgerelateerde deel (van 2009 tot 2012). De
cijfers van 2012 bevatten niet alle gegevens
voor de bijdragen van de gemeenschappen
en gewesten. Hun aandeel in de totale ODA
is echter eerder beperkt. In tabel 7.3 worden
deze cijfers per onderzochte sector uitgesplitst. Verder in het rapport worden de klimaatgerelateerde uitgaven per uitvoeringsmodaliteit weergegeven (gouvernementeel,
indirect54 en multilateraal). De klimaatgerelateerde uitgaven per land, per sector en per
De indirecte samenwerking betreft de samenwerking via Niet-gouvernementele organisaties, wetenschappelijke instellingen en universiteiten en via
BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden.
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Tabel 7.2 Overzicht klimaatgerelateerde ODA
Overzicht (in EUR)

2009

2010

2011

2012

Adaptatie

46 580 798

65 775 345

69 683 424

43 476 874

Mitigatie

32 450 553

45 966 100

44 453 700

23 009 164

Totaal klimaatgerelateerd

79 031 351

111 741 445

114 137 124

66 486 038

416 405 569

430 284 282

449 239 320

293 317 140

19

26

25

23

Totale ODA voor geselecteerde sectoren
% klimaatgerelateerde ODA
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jaar zijn opgesplitst kan u terugvinden in de
tabellen 7.9 tot 7.12.
Sinds 2010 is het aandeel klimaatgerelateerde ODA in de geselecteerde sectoren significant gestegen en daarna stabiel gebleven
op ongeveer 25% van de totale ODA uitgegeven in die sectoren. In deze periode heeft

België, ondanks moeilijke budgettaire omstandigheden, inspanningen geleverd om bij
te dragen aan de snelstartfinanciering zoals
overeengekomen tijdens de UNFCCC COPs
te Kopenhagen en Cancun (zie kader). Voor
de snelstartfinanciering werden in 2010,
2011 en 2012 telkens bijkomende middelen
voorzien, bovenop de geplande maatregelen.

Tabel 7.3 Klimaatgerelateerde ODA 2009-2012 voor geselecteerde sectoren

Klimaatgerelateerde ODA
(Uitgaven in EUR)
Energie
Bosbouw
Landbouw
Visserij
Watervoorziening en waterzuivering

2009
adaptatie

2010
mitigatie

adaptatie

2011
mitigatie

adaptatie

2012
mitigatie

adaptatie

mitigatie

3 717 774

16 930 214

2 638 776

22 614 530

3 227 161

26 106 653

1 883 404

8 409 714

786 421

362 387

10 516 560

643 523

271 403

501 551

389 194

247 422

11 611 220

3 196 127

11 455 361

2 885 889

13 414 592

3 493 033

9 714 018

3 876 649

218 558

287 101

286 730

228 806

6 149 832

7 741 466

6 001 175

16 924 818

6 468 415

11 076 923

2 863 361

344 974

137 052

362 309

6 847

355 804

97 576

27 319

11 348 005

951 275

19 827 021

1 028 645

31 315 323

770 392

19 834 389

549 956

Multisectoraal

5 087 523

3 132 032

4 304 845

1 861 848

4 893 596

2 407 573

3 066 357

2 275 902

Humanitaire hulp

7 166 492

10 282 199

9 270 402

5 370 027

150 000

100 000

180 000

100 000

Industrie
Leefmilieu

Transport
Totaal

46 580 798

32 450 553

65 775 345

45 966 100

69 683 424

44 453 700

43 476 874

7 649 521

23 009 164

145

Belgische bijdrage aan de snelstartfinanciering in het kader van het Akkoord van
Kopenhagen en de overeenkomsten van Cancun

1. Federale Overheid
De federale overheid heeft in de periode 2010-2012 78 miljoen EUR bijgedragen aan de snelstartfinanciering voor
aanpassing en mitigatie in het Zuiden in
het kader van de engagementen van België na de UNFCCC COP’s te Kopenhagen
en Cancun.
Om deze bijdrage mogelijk te maken
werd het voorziene budget voor klimaatfinanciering binnen het DGD-budget specifiek verhoogd in 2010, 2011 en 2012.
Hiervan werd 25 miljoen EUR besteed
aan het Least Developed Countries Fund
(LDCF) van het GEF, dat specifiek gericht
is op klimaataanpassing van de Minst
Ontwikkelde Landen. Het LDCF staat in
voor de financiering van de uitvoering
van de National Adaptation Programmes
of Action (NAPA’s) van deze landen. Alle
Belgische partnerlanden die behoren tot
deze groep kwetsbare landen hebben een
NAPA ingediend en de meeste ervan hebben intussen een aantal concrete projecten
lopen of in de opstartfase.
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Het Special Climate Change Fund
(SCCF) ontving een bijdrage van 19 miljoen
EUR, geoormerkt voor het luik “Technology
Transfer. Dit programma omvat een luik
“Mitigation”, variërend van demonstratieprojecten voor lage koolstoftechnologie tot
toepassing en verspreiding van technologieën in energie-efficiëntie, hernieuwbare
energie, transport in stedelijke gebieden,
duurzaam landgebruik, wijzigingen in landgebruik en bosbeheer. Binnen het subprogramma “Adaptation” onderscheiden we de
demonstratie van adaptatietechnologieën,
vermindering van de kwetsbaarheid voor de
negatieve gevolgen van klimaatverandering
en verhoging van het adaptatievermogen inzake klimaatverandering.
In 2010 werd binnen de bijdrage aan de
Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden, ter ondersteuning van
de privésector in het Zuiden, een verdrag
voorzien van 20 miljoen EUR voor investeringen in hernieuwbare energie, met speciale
aandacht voor Afrika en de Minst Ontwikkelde Landen.
Bovendien verhoogde de DGD in 2010
haar bijdrage aan de 5e Wedersamenstelling
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van het GEF, in het kader van de snelstartfinanciering, met 10 miljoen EUR voor het
luik Duurzaam Bosbeheer. Hiervan kunnen
ontwikkelingslanden gebruik maken voor
programma’s ten dienste van duurzaam bosbeheer, LULUCF en REDD+.
In 2010 en 2011 ten slotte werden een
6-tal projecten gefinancierd voor een totaal bedrag van ongeveer 4,1 miljoen EUR,
voor rampenpreventie in het kader van de
bescherming tegen natuurrampen in Mali,
Cuba, Dominicaanse Republiek, Regio
Grote Meren, Andesregio en de Caribische
regio. Uitvoerende partners waren het Rode
Kruis, Oxfam, FAO en UNDP.

2. Vlaanderen

De Vlaamse overheid maakte 5 miljoen
EUR vrij om bij te dragen aan het Belgisch
engagement. Deze bijdrage werd gegeven in de vorm van steun aan multilaterale
en niet-gouvernementele partners: UNEP,
ICRAF, Rode Kruis, UNDP, UNIDO,
UNESCO, ANTEA Group. Thematisch zijn
de projecten gericht op humanitaire hulp en
rampenpreventie, bos- en landbouw en waterbeheer. De begunstigden van de projecten
wonen in de Vlaamse partnerlanden Malawi,
Mozambique en Zuidelijk Afrika en in Oeganda, de regio Latijns-Amerika en de Cari-

bische regio, Comoren, Zambia en Kenia.
Voor meer specifieke informatie kan u het
jaarverslag 2012 van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking raadplegen.

3. Wallonië
Het doel van het Fast-Start-programma Wallonië is om in de partnerlanden van
Wallonië programma’s te ondersteunen
die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de landen in staat
te stellen zich aan de schadelijke gevolgen
van de klimaatverandering aan te passen.
De partnerlanden zijn: Benin, Burkina
Faso, Burundi, Senegal, Democratische
Republiek Congo, Rwanda en Haïti.
Het programma werkt door middel van
projectoproepen in de partnerlanden (bilaterale aanpak). Sinds 2010 zijn er twee
projectoproepen gelanceerd. Op basis van
deze twee oproepen zijn er 18 projecten
uitgekozen en is er bijna 5 miljoen EUR
vrijgemaakt voor de financiering van die
projecten. Deze projecten bestrijken de
volgende sectoren: energie in huishoudens
(bijvoorbeeld verbeterde ovens, productie
van efficiënte houtskool), afval, water,
landbouw (bijvoorbeeld micro-irrigatie),
herbebossing en sanering van vervuilde
bodems.

7.3. Financiële bijdragen aan multilaterale
instellingen en programma’s
België koos 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 streeft België naar een maximale financiering van zijn multilaterale partners
vanaf 2009, en tracht het zijn geoormerkte
bijdragen te beperken 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
DGD verschillende milieugerelateerde programma’s die gericht zijn op klimaatverandering, biodiversiteit en de strijd tegen
woestijnvorming (Rio-verdragen). De belangrijkste bijdragen aan multilaterale instellingen en programma’s worden hieronder
opgesomd (zie tabel 7.4).
GEF
Het Global Environment Facility (GEF)
werd opgericht in 1994 als een onafhankelijk
financieel mechanisme voor het verlenen van
giften en zachte leningen om de meerkosten
te dekken van maatregelen die de bescherming van het wereldmilieu en het promoten
van duurzame ontwikkeling nastreven. Dit
gebeurt via zes “Focal Areas”: klimaatverandering, biodiversiteit, internationale wateren, bodemaftakeling, bescherming van de
ozonlaag en Persistente Organische Vervuilers.

Tabel 7.4 Bijdragen aan multilaterale instellingen en programma’s
Instelling of programma

Bijdrage (in EUR)
2009

2010

2011

2012

139 450 000

124 100 368

145 931 100

156 181 082

26 443 873

26 723 713

62 639 953

5 028 405

129 360 000

148 485 000

115 117 476

94 453 973

Europese Investeringsbank

6 062 581

9 408 405

7 846 735

10 982 207

Asian Development Bank

19 791 381

1 865 221

1 594 318

1 856 170

2 864 000

2 864 000

3 863 658

-

United Nations Development Programme

35 793 272

41 569 750

47 688 140

28 082 727

United Nations Environment Programme

4 289 723

3 335 121

3 828 718

40 652

UNFCCC

169 243

99 891

160 176

49 939

UNCBD

42 005

64 379

82 811

40 652

UNCCD

79 910

81 815

81 488

77 054

Food and Agricultural Organisation

14 684 510

21 150 683

27 262 925

13 544 477

Internation Fund for Agricultural Development

11 539 533

12 251 911

9 833 974

12 011 793

8 682 463

8 961 965

9 101 173

8 378 884

Wereldbank
African Development Bank (ODA)
Europees Ontwikkelingsfonds

West African Development Bank

CGIAR (Global consortium for International
Agricultural Research)
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Financiële middelen voor het GEF worden om de vier jaar wedersamengesteld.
Momenteel loopt de vijfde wedersamenstellingsperiode. In mei 2010 werden de onderhandelingen over de 5e wedersamenstelling
van de middelen van het GEF (GEF-5) afgerond, met als resultaat een belangrijke
verhoging van de totaalsom. Deze verhoging
van de middelen van het GEF was nodig als
gevolg van de verschillende internationale
afspraken die recent gemaakt werden. Het
GEF fungeert immers als centraal financieringsmechanisme voor het operationaliseren
van de doelstellingen van verschillende grote milieuconventies: het Klimaatverdrag, het
Biodiversiteitsverdrag, het Desertificatiever-

drag en het Verdrag van Stockholm inzake
Persistente Organische Vervuilers.
België zegde een bijdrage van 78 miljoen
EUR toe voor de vijfde wedersamenstelling
van de middelen van het GEF. De Belgische
bijdrage aan het GEF, die volledig wordt beheerd door DGD, vindt u terug in tabel 7.5.
België is, voor de periode 2012-2013,
raadslid voor de landengroep bestaande
uit naast ons land, Oostenrijk, Luxemburg,
Hongarije, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en
Turkije. DGD neemt in die hoedanigheid
deel aan alle vergaderingen van de Beheerraad. In 2009 was België eveneens raadslid
en in de tussenliggende periode nam België
deel aan de vergaderingen als adviserend lid
in de landengroep.

Voor meer informatie over de bijdrage
aan LDCF en SCCF in het kader van de Belgische snelstartfinanciering: zie kader.
UNEP
Het financiële engagement van België in
het VN-Milieuprogramma voor 2009-2012
bedroeg 11,5 miljoen EUR. Het mandaat van
UNEP is het uitvoeren van internationale
normen voor leefmilieubeleid en het richting
geven aan internationale actie op basis van
wetenschappelijke kennis.
Meer precies kunnen de activiteiten van
UNEP als volgt samengevat worden:

–– opvolgen en evalueren van de mondiale,
regionale en nationale tendensen van het
leefmilieu
–– ontwikkelen van nationale en internationale instrumenten om leefmilieuproblemen aan te pakken
–– ondersteunen van nationale instellingen
voor onderbouwd leefmilieubeheer
–– faciliteren van de overdracht van wetenschap en technologie betreffende het
leefmilieu in een context van duurzame
ontwikkeling
–– aanmoedigen van partnerschappen
en nieuwe initiatieven in de publieke,
niet-gouvernementele en private sector
met als doel de meest dringende leefmilieuproblemen onder de aandacht te
brengen van overheden.
De UNEP-strategie voor de termijn
2010-2013, die de visie en het mandaat van
de organisatie vertaalt, richt zich op 6 thematische prioriteiten:

Tabel 7.5 Bijdragen aan het GEF (in EUR) in de periode 2009-2012
Bijdragen aan het GEF (uitgaven in EUR)
Global Environment Facility Trust Fund (verplichte bijdrage)
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY - Sustainable Forest Management
(vrijwillige bijdrage - fast start)
Vrijwillige bijdrage aan het GEF - Special Climate Change Fund (SCCF Technology Transfer - fast start)
Vrijwillige bijdrage aan het GEF - Least Developed Countries Fund (LDCFadaptation to climate change - fast start)
Totale Bijdrage
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2009

2010

23 090 000
-

2011

17 000 000
10 000 000

2012

17 000 000

17 000 000

-

-

10 000 000

9 000 000

-

-

440 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

23 530 000

37 000 000

37 000 000

31 000 000

Klimaatverandering
Rampen en Conflicten
Duurzaam beheer van ecosystemen
Milieubeheer
Schadelijke substanties en gevaarlijk
afval
6. Efficiëntie van hulpbronnen - duurzame productie en consumptie
1.
2.
3.
4.
5.

Vanaf 2009 draagt DGD enkel bij aan
UNEP via core-bijdragen die bestemd zijn
voor het algemene budget van de organisatie
en niet meer voor specifieke programma’s
en projecten. Deze core-financiering is bedoeld om de efficiëntie van de multilaterale
organisaties te verhogen en om de hulp beter
voorspelbaar te maken. UNEP is daarnaast
één van de 10 uitvoerende agentschappen
van het GEF.

Wereldbank
De Wereldbankgroep is een belangrijke
partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, gelet op het volume van de
Belgische verplichte bijdrage die in 2012
ruim 148 miljoen EUR bedroeg.
België werkt ook op vrijwillige basis
samen met de WB door projecten te financieren die in lijn liggen van de prioriteiten
van het Belgisch ontwikkelingsbeleid én
de comparatieve voordelen van de WB en
die via een geheel van trustfondsen door de
WB worden beheerd. Voor deze vrijwillige
bijdragen werd begin maart 2008 voor het
eerst een strategisch samenwerkingskader
opgesteld dat voor een periode van 4 jaar de
krachtlijnen vastlegde van de samenwerking
van DGD met WB en IMF. Met dit strategisch kader wou België de kennis en expertise van de WB beschikbaar stellen aan haar
partnerlanden, met speciale aandacht voor
de partnerlanden in Afrika ten zuiden van
de Sahara en de groep van lage inkomenslanden. Dit strategisch samenwerkingsakkoord werd begin maart 2008 opgemaakt
en had betrekking op de periode 2008-2011.
Het akkoord liet toe om multilaterale acties
in de volgende drie specifieke domeinen te
financieren, met bijzondere aandacht voor
capaciteitsversterking: (i) Ondersteuning
van strategieën voor armoedebestrijding (ii)
Versterking van het macro-economische beheer, zowel op het niveau van het fiscale en
monetaire beleid als het schuldenbeleid (iii)
Bevordering van goed bestuur en bestrijding
van corruptie.
Noemenswaardig in de context van beheer van natuurlijke rijkdommen is het Extractive Industries-Technical Advisory Facility (EI-TAF): EITAF werd in 2009 door

de WB opgezet met als doel grondstofrijke
ontwikkelingslanden (OL) bij te staan in het
beheer van hun natuurlijke rijkdommen en in
het aanbestedings- en onderhandelingsproces over licenties en ontginning met firma’s
uit de mijnbouw en extractieve nijverheid.
De technische bijstand bevindt zich daarbij
in eerste instantie in beleidsondersteuning,
capaciteitsversterking en de voorbereiding
van de aanbestedingen en onderhandelingen, via studies, technische analyses, strategiebepaling, enz. Daarnaast ondersteunt de
faciliteit ook het globale kennisbeheer met
betrekking tot best practices in het bestuur
en economisch beheer van de extractieve nijverheid en mijnbouwsector. EI-TAF bestaat
bijgevolg uit 2 componenten: (1) technische
bijstand via rapid response advisory services
die snel en efficiënt (in principe binnen de 2
maanden) en op vraag van een partnerland
kan worden gemobiliseerd en (2) productie
en verspreiding van kennisproducten over
beheer in de extractieve nijverheid. De donoren financieren in principe de technische
bijstand, terwijl de WB fondsen voor het
kennisbeheer levert. In 2012 werd een eenmalige bijdrage van 1 miljoen EUR aan EITAF toegewezen.
Europese Ontwikkelingshulp
De Overeenkomst van Cotonou is een
veelomvattende overeenkomst tussen de
EU en de ACS-landen, gebaseerd op politieke dialoog, handel en ontwikkelingssamenwerking. De overeenkomst werd op 23
juni 2000 te Cotonou ondertekend voor een
periode van twintig jaar en kan om de vijf
jaar worden herzien (clausule art. 95, par.
3). Deze herziening biedt de mogelijkheid
het EU-ACS-partnerschap aan te passen

aan veranderingen die zich voordoen in de
behoeften, de alledaagse werkelijkheid, de
internationale context en de verbintenissen die de EU aangaat op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. De overeenkomst, die een eerste keer werd herzien in
2005, is opnieuw geamendeerd in 2010. De
herziene overeenkomst is op 22 juni 2010 te
Ouagadougou ondertekend. Het Europees
Ontwikkelingsfonds is het financieringsinstrument dat de basis vormt van de samenwerking tussen de EU en de ACS-landen.
Het bestaat uit meerdere instrumenten, met
name niet-terugvorderbare hulp, durfkapitaal
en leningen aan de private sector. Het eerste
financiële protocol dat in het kader van de
Overeenkomst van Cotonou werd afgesloten
was het 9e EOF, dat bestond uit een globale krediettoewijzing van 13,5 miljard EUR
voor de periode 2000 tot 2007. Bovendien
bedroegen de overschotten van de voorgaande EOF’s nog meer dan 9,9 miljard euro.
Voor het 10e EOF, dat de periode van
2008 tot 2013 bestrijkt, is een budget voorzien van 22 682 miljard euro.
De Energiefaciliteit ACS-EU maakt
deel uit van de instrumenten waarmee Europa tegemoet wil komen aan de vraag naar
een duurzame toegang tot energie in de
ACS-landen. Om die reden werd in 2005 een
eerste Energiefaciliteit gelanceerd, na een financiering van 220 miljoen EUR uit het 9e
EOF. Gezien de succesvolle uitvoering van
dit initiatief richtte de EU een tweede Energiefaciliteit op voor de periode 2009-2013,
met een budget van 200 miljoen EUR, gefinancierd uit het 10e EOF. Op 30 november
2009 werd de eerste oproep tot voorstellen
gelanceerd, voor een totaalbedrag van 100
miljoen euro.

De Waterfaciliteit ACS-EU kreeg voor
de periode 2010-2013 nog eens 200 miljoen
EUR toegekend. De specifieke doelstellingen voor de Waterfaciliteit zijn: 1) bijdragen
aan het behalen van Millenniumdoelstelling
voor ontwikkeling nr. 7 (MDO 7), meer bepaald de toegang tot water en basale sanitaire voorzieningen en 2) een aanzienlijke
bijdrage leveren aan de verbetering van de
watergovernance en aan de duurzaamheid
van de waterinfrastructuur (in het bijzonder
de technische, ecologische en economische
uitvoerbaarheid).
De Belgische bijdrage aan het EOF en
aan de de Europese Investeringsbank zijn te
vinden in tabel 7.7.
Multilateraal Fonds van het Protocol van
Montreal
Hoewel ozonafbrekende stoffen in grote
mate verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, zijn de directe resultaten van de
financiële bijdragen aan het Multilateraal
Fonds van het Protocol van Montreal op de
beperking van de klimaatverandering moeilijk in kaart te brengen. Toch kunnen de betalingen aan het Multilateraal Fonds indicatief
zijn voor de bereidheid van een bepaald land
om op internationaal vlak mee te werken aan
duurzame ontwikkeling.
De bijdrage van de Belgische overheden
aan het Multilateraal Fonds van het Protocol
van Montreal bedroeg in de periode 20092012 in totaal ongeveer 4,9 miljoen EUR.
Andere programma’s
Tot op zekere hoogte bieden ook andere programma’s die niet rechtstreeks gericht
zijn op klimaatverandering voordelen op
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het vlak van mitigatie of adaptatie: bepaalde acties van het multilaterale programma
van de Voedsel- en Landbouworganisatie
(FAO), het Internationaal fonds voor landbouwontwikkeling (IFAD) en verschillende
VN-agentschappen en programma’s. België
draagt sinds 2009 enkel via core-bijdragen
bij aan haar multilaterale partnerorganisaties.

Bijdragen aan enkele van deze organisaties
(FAO, IFAD, UNDP, UNEP) vindt u terug
in tabel 7.4. Op vraag van het partnerland
kan ook via gedelegeerde samenwerking
een specifieke interventie opgezet worden in
samenwerking met een partnerorganisatie.
Deze activiteiten zijn opgenomen in het deel
over bilaterale samenwerking.

Tabel 7.6 Overzicht van de klimaatgerelateerde ODA in de multilaterale samenwerking
Multilaterale
samenwerking
(uitgaven in EUR)

2009-klimaat

2010

2010-klimaat

2011

2011-klimaat

2012

2012-klimaat

19 185 866

3 717 773

14 026 722

3 405 344

18 417 246

4 283 449

10 370 559

2 674 112

272 861

90 044

10 165 009

10 054 453

57 067

18 832

-

-

43 233 887

6 440 171

43 503 072

6 467 887

54 984 562

8 718 228

34 148 207

4 828 791

1 665 812

-

2 384 743

-

2 266 069

-

1 705 239

-

18 917 941

4 729 668

17 915 278

4 480 986

20 147 002

5 038 298

7 831 250

1 990 910

Industrie

10 493 833

334 452

6 542 202

322 933

5 284 018

335 535

776 488

-

Leefmilieu

32 773 470

11 030 495

40 042 312

19 803 005

52 953 648

30 734 519

29 220 195

18 884 905

Multisectoraal

33 611 155

2 182 074

30 033 200

1 720 188

39 302 494

2 330 026

25 862 495

1 759 668

Humanitaire Hulp

16 811 971

5 040 591

21 243 336

6 373 001

27 398 548

8 219 565

12 759 440

3 827 832

3 000 000

100 000

2 000 000

100 000

3 600 000

180 000

2 000 000

100 000

179 966 796

33 665 268

187 855 872

52 729 807

224 410 655

59 858 452

124 673 873

34 066 218

Energie
Bosbouw
Landbouw
Visserij
Watervoorziening en
waterzuivering

Transport
Totaal
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Een aantal van de acties van de Adviesgroep Internationaal Landbouwonderzoek
(CGIAR – Consultative Group on International Agricultural Research) houden rechtstreeks verband met duurzame landbouw
(zie ook hoofdstuk 6) en zijn o.a. gericht
op de adaptatie aan klimaatverandering.
Hiertoe behoren onder meer acties van het
World Agroforestry Centre (ICRAF) inzake de interactie en symbiose tussen bos- en
landbouw, maar ook activiteiten van bijvoorbeeld het IITA (International Institute for
Tropical Agriculture - Nigeria) en het CIAT
(International Center for Tropical Agriculture – Colombia) inzake adaptatie van gewassen aan veranderende omstandigheden.
Specifiek vermeldenswaardig is het klimaatspecifiek
CGIAR-onderzoeksprogramma
“CCAFS – Climate Change, Agriculture and
Food Security”. Daarnaast is bijvoorbeeld
Bioversity International ook werkzaam op
het gebied van biodiversiteit en klimaat,
evenals ICARDA (International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas) dat
specifiek gericht is op landbouw in de droge
en semi-aride gebieden, waar adaptatie en
mitigatie uiteraard van levensbelang zijn,
maar ook CIP (International Potato Centre),
dat vooral werkt met aardappelen en knollen,
in het bijzonder aangepaste gewassen en verbeterde teeltwijzen.
Ten slotte vermelden we nog dat België
de Internationale Bananengenenbank steunt
(gehuisvest bij KULeuven, doch met een
internationaal statuut), waar o.a. onderzoek
verricht wordt naar de resistentie van bananen tegen droogte.
België geeft jaarlijks meer dan 9 miljoen EUR aan de CGIAR, voornamelijk via
“niet-geoormerkte bijdragen”.

7.4. Belgische bilaterale ODA

7.4.1 Federale overheid
De Belgische bilaterale ODA wordt via
twee kanalen verleend. Er is de directe bilaterale samenwerking (of gouvernementele
samenwerking), bestaande uit de verschil-

ïmplementeerd door zogenoemde indirecte
spelers, zoals erkende NGO’s, Belgische
universiteiten en wetenschappelijke instellingen en verenigingen, gespecialiseerd in
het opleiden van human resources in ontwikkelingslanden, evenals BIO, de Belgische
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

lende vormen van steun die op federaal niveau of door gewesten en gemeenschappen
worden beheerd. Daarnaast is er de indirecte
bilaterale samenwerking, bestaande uit programma’s die door DGD worden medegefinancierd, maar worden voorbereid en ge-

In 2009 zag de opvolger van het Belgisch Overlevingsfonds het licht: het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ)

Tabel 7.7 Belgische bilaterale ODA (directe gouvernementele samenwerking) voor de sectoren bosbouw, landbouw, visserij, water,
energie, milieubescherming, humanitaire hulp, industrie, transport en geïntegreerde ontwikkeling (multisectoraal)
Gouvernementele
samenwerking (uitgaven
in EUR)

2009

2009-klimaat

2010

2010-klimaat

2011

2011-klimaat

2012

2012-klimaat

23 194 749

15 911 765

11 130 739

8 757 220

21 659 017

17 032 684

10 417 040

7 542 868

Bosbouw

2 398 822

791 714

1 807 732

600 417

1 737 495

573 373

1 750 128

577 542

Landbouw

21 776 083

2 904 423

27 310 024

3 260 570

31 749 478

2 883 727

36 719 609

3 699 773

728 054

145 611

876 962

175 392

948 698

189 740

801 591

160 318

24 997 449

7 365 429

55 678 566

16 469 750

37 056 734

10 946 043

21 916 444

6 356 134

Industrie

1 814 081

47 433

2 644 468

30 096

1 628 863

16 685

1 392 863

-

Leefmilieu

2 841 853

594 606

751 805

182 081

1 711 594

703 451

2 770 800

872 819

28 391 082

2 905 245

25 469 222

2 216 397

24 386 634

2 003 322

12 085 660

1 163 625

1 600 644

480 193

5 000 000

1 500 000

331 768

99 530

3 276

983

Energie

Visserij
Watervoorziening en
waterzuivering

Multisectoraal
Humanitaire hulp
Transport
Totaal

107 742 817

31 146 420

130 669 519

33 191 924

121 210 280

34 448 555

87 857 411

20 374 063

(wet van 19 januari 2010). Nog meer dan
zijn voorganger wil het BFVZ erop toezien
dat alle dimensies van voedselzekerheid zoveel mogelijk in zijn programma’s aan bod
komen: beschikbaarheid, toegang, stabiliteit
en gebruik. Het BFVS is een initiatief van
het federaal parlement en beschikt over een
budget van 250 miljoen EUR voor 20102022. In de uitvoeringswet van 19 juni 2011
wordt de strategie van het fonds bij wet vastgelegd. Naast gender wordt milieu, en in het
bijzonder de strijd tegen klimaatverandering
expliciet vastgelegd als transversaal thema.
Tijdens de voorbereiding van een landenprogramma, gefinancierd door het fonds, en bij
het identificeren van de zone waar interventies zullen plaatsvinden wordt klimaatverandering steeds opgenomen als één van de bepalende factoren van de kwetsbaarheid voor
voedselonzekerheid.
Er bestaan eveneens speciale programma’s voor humanitaire hulp en conflictpreventie. De indirecte samenwerking nam in
het verleden gestaag toe en schommelt sinds
2009 rond 228 tot 238 miljoen EUR. De
geografische concentratie van de bilaterale samenwerking neemt aanzienlijk toe: de
regio sub-sahara-Afrika met daarin de drie
belangrijkste ontvangers van bilaterale steun
(DR Congo, Rwanda en Burundi) vertegenwoordigde in 2012 een gemiddelde van 34%
van de totale gouvernementele DGD-steun.
Uit dit cijfer blijkt een duidelijke prioriteit
voor LDC’s en Centraal-Afrika.
De totale ODA voor de periode 20092012 die uitgegeven werd via gouvernementele en indirecte samenwerking was ongeveer 2,2 miljard EUR.
Het beleid van de opeenvolgende ministers van Ontwikkelingssamenwerking was er
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in de afgelopen periode steeds op gericht om
klimaatverandering meer en beter te integreren in alle interventies gesteund door DGD.
Hierbij ligt de focus op Afrika en de Minst
Ontwikkelde Landen. Meer en meer nieuwe
samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden hebben een specifieke component
gericht op de strijd tegen klimaatverandering
(o.a. in Oeganda,Vietnam, Mozambique,
Burundi), hetzij in gedelegeerde samenwerking met gespecialiseerde agentschappen,

hetzij via projecten en programma’s uitgevoerd door de Belgisch Technische Coöperatie.

(bevoorrading en behandeling van afvalwater), energie, milieubescherming, humanitaire hulp, industrie, transport en geïntegreerde
ontwikkeling. Aan deze sectoren werd in
2009-2012 ongeveer 872 miljoen EUR uitgegeven via de bilaterale kanalen. Alle in
beschouwing genomen acties vallen onder
officiële ontwikkelingshulp (ODA) en werden door België gemeld aan het Ontwikkelingshulpcomité (DAC) van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ont-

De belangrijkste bilaterale (gouvernementeel en indirect) hulpprogramma’s die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met klimaatverandering worden samengevat in tabellen 7.7 en 7.8. Deze programma’s of projecten hebben betrekking op de
sectoren bosbouw, landbouw, visserij, water

Tabel 7.8 Belgische bilaterale ODA (deel indirecte samenwerking) voor de sectoren bosbouw, landbouw, visserij, water, energie,
milieubescherming, humanitaire hulp, industrie, transport en geïntegreerde ontwikkeling (multisectoraal)
Indirecte
samenwerking
(uitgaven in EUR)
Energie
Bosbouw
Landbouw
Visserij
Watervoorziening
en waterzuivering
Industrie
Leefmilieu
Multisectoraal
Humanitaire hulp
Transport
Totaal

2009

2009-klimaat

2010

2010-klimaat

2011

2011-klimaat

2012

2012-klimaat

1 197 318

1 018 449

17 758 577

13 090 741

8 286 245

8 017 680

76 137

76 137

809 243

267 050

1 542 660

509 078

547 721

180 748

378 661

59 074

44 701 362

5 462 754

42 736 577

4 612 793

41 710 287

5 305 671

39 832 066

5 062 103

387 577

72 947

632 175

111 709

484 950

96 990

469 896

68 488

6 074 810

1 796 200

6 611 180

1 975 256

5 362 402

1 560 997

6 138 851

2 165 838

29 455 616

100 142

3 360 912

16 128

9 837 029

101 159

1 355 789

27 319

2 658 301

674 179

3 773 202

870 580

2 558 984

647 745

2 195 550

626 620

37 897 768

3 132 233

27 272 819

2 230 107

31 659 743

2 967 820

25 201 532

2 418 965

5 488 191

1 645 707

8 030 659

2 409 198

3 171 024

951 307

5 137 374

1 541 212

25 770

-

40 130

-

-

-

-

-

128 695 956

14 169 660

111 758 891

25 825 589

103 618 385

19 830 117

80 785 856

12 045 757

wikkeling (OESO). In totaal kan men stellen
dat er in de periode 2009-2012 voor klimaatverandering via de bilaterale samenwerking
191 miljoen EUR werd toegekend in de onderzochte sectoren (21%).
België ondersteunt de capaciteitsopbouw
in Oeganda in het kader van het CDM-mechanisme. Hiervoor is een bedrag van € 2
miljoen (2010 – 2014) uitgetrokken. Het
project hoopt de technische capaciteit voor
de formulering van CDM-projecten te vergroten en onder Oegandese deskundigen
een duidelijk begrip van de CDM-regels
en -procedures te bevorderen. Ook wil
het de ontwikkeling van een portfolio van
CDM-projecten ondersteunen en het publiek
sensibiliseren voor de investeringsopportuniteiten in het kader van CDM. Voor verdere informatie over het project verwijzen
wij naar de website van het project: http://
ccu.go.ug/index.php/projects-chai-projects/37-projects.

7.4.2 Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking
De bilaterale ontwikkelingssamenwerking is geconcentreerd op zuidelijk Afrika,
meer bepaald de landen Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi.
De inspanningen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking op het vlak van
klimaatverandering focussen zich op duurzaam waterbeheer en watervoorziening,
(agro)bosbouw, landbouw en beheer van natuurlijke rijkdommen.
Water
Binnen het UNESCO Internationaal
Hydrologisch Programma (IHP) worden
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projecten rond waterbeheer en beheer van
natuurlijke 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 er een grootschalig
programma voor watervoorziening en waterzuivering in het district Sekhukhune in
Zuid-Afrika.
Het Vlaams Partnerschap Water voor
Ontwikkeling is een op Wereldwaterdag
2004 gelanceerd samenwerkingsverband
tussen Vlaamse ngo’s en vzw’s, bedrijven,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen, lokale overheden en de Vlaamse overheid.
Vlaanderen engageerde zich om tegen 2015
evenveel mensen in derdewereldlanden aan
water en/of afvalwaterzuivering te helpen,
als er inwoners zijn in Vlaanderen. Via het
uitvoeren van duurzame projecten in ontwikkelingslanden, het verbreden van het draagvlak, de bundeling van kennis en expertise,
de mobilisatie en verhoging van de financiële middelen en de optimale aanwending
van kennis en middelen wil het Partnerschap
deze doelstelling waarmaken en zo bijdragen
aan de realisatie van Millenniumdoelstelling
7c.
Bosbouw
In 2002 richtte de Vlaamse Regering
een Vlaams Fonds voor het behoud van het
Tropisch Bos op. Dit werd opgericht in uitvoering van internationale engagementen
rond biodiversiteit en duurzaam bosbeheer.
De projecten die vanuit het Vlaams Fonds
Tropisch Bos worden ondersteund zijn
kleinschalige projecten die lokaal verankerd
zitten bij de bevolkingsgroepen. De projec-

ten hebben als doelstellingen de bescherming van de biodiversiteit in natuurparken
en tropische bossen, de strijd tegen illegale
houtkap, het bevorderen van een duurzame
houtkap teneinde gecertificeerd hout op onze
markten te brengen, het bevorderen van ecotoerisme en steun aan herbebossing van gedegradeerde gebieden en agrobosbouw.
In 2006 werd de werking van het Vlaams
Fonds Tropisch Bos geëvalueerd. Zijn werking zal in de toekomst beter aansluiten bij
de uitdagingen van de klimaatverandering.
Het Fonds wil meer inzetten op bebossingsen herbebossingsprojecten in de context van
het Protocol van Kyoto, en tegelijk er nog
meer naar streven dat dergelijke projecten
een wezenlijke bijdrage leveren aan het
behoud van de biodiversiteit en de sociale
ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen.
Agrobosbouw (ICRAF)
Onder impuls van het engagement voor
de snelstartfinanciering, werd de afgelopen
4 jaren intens samengewerkt met het World Agroforestry Centre (ICRAF). Het eerste
project in Malawi en Mozambique concentreert zich op nieuwe methoden om zaadbanken te ontwikkelen, om het huidig zaadtekort
te verhelpen, en zo de agrobosbouw op te
waarderen. Door een betere beschikbaarheid van boomzaad voor de kleine boeren en
kleine investeringen voor een beter verspreidingssysteem, kan agrobosbouw meer worden toegepast. Malawi is er mede dankzij
dit project in geslaagd om zelfvoorzienend
te worden in de productie van behandelde
boomzaden.
Het tweede project (ten belope van 1,5
miljoen euro) tracht de goede praktijken uit

Malawi verder op te schalen naar het regionale niveau van Zuidelijk Afrika. ICRAF
focust op het opzetten van een internationaal
netwerk van overheidsorganisaties, internationale instituten, donoren, ngo’s en de privésector om de investeringen in onderzoek,
ontwikkeling, toepassing en upscaling van
agrobosbouw te doen toenemen in zuidelijk
Afrika.
Ten slotte werd voortgebouwd op de
lopende samenwerking tussen Irish Aid en
ICRAF aangaande het verbeteren van de
voedselzekerheid door middel van agrobosbouw in Malawi. De Vlaamse bijdrage (€
400 000) concentreert zich op de districten
Kasungu en Mzimba. Het project zet o.m. in
op het versterken van de capaciteit van nationale en lokale instellingen, NGO’s en CBO’s
(community based organisations) om agrobosbouw naar een hoger niveau te tillen om
‘evergreen’ en ‘climate-smart’ landbouw te
bereiken in Malawi. Ook in dit project wordt
gewerkt aan de verbetering van de lokale en
nationale voorraad en levering van kiemplasma (zaden en kiemplanten) zodat boeren
tijdig kwaliteitsvol boomzaad en kiemplanten kunnen verkrijgen
Integratie binnen het Vlaams beleid voor
ontwikkelingssamenwerking
De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is in Malawi en Zuid-Afrika thematisch
geconcentreerd op landbouw en voedselzekerheid. Door de verregaande impact van
klimaat
verandering op de landbouw (het
slinken van de beschikbaarheid van irrigatiewater, de afname van vruchtbare grond, het
inkrimpen van het teeltseizoen,…) worden
de resultaten van de ontwikkelingsprojecten
rechtstreeks beïnvloed.

Sinds 2012 worden alle nieuwe projecten
van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking systematisch gescreend op mogelijke
kwetsbaarheid van de ontwikkelingsresultaten voor klimaatverandering. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een screeningtool ontwikkeld door KLIMOS55. Klimaatverandering werd tevens als transversaal thema ingebed in de strategienota’s tussen Vlaanderen
en de partnerlanden.

7.4.3 Waalse regering
Ook de Waalse regering draagt bij aan
de Belgische klimaatfinanciering voor het
Zuiden. Meer details over hun engagement
betreffende snelstartfinanciering vindt u in
het specifieke kader hierover.
Daarnaast draagt de regio bij aan het
Yasuni-initiatief en zijn er enkele andere
kleinere bijdragen.
Yasuni
Het Ecuadoriaanse initiatief YASUNI
wil het nationale park YASUNI in het Amazonegebied behouden door ervoor te zorgen
dat men afziet van de exploitatie van de bijna 900 miljoen vaten olie die zich onder het
park bevinden. Het YASUNI-park is een van
de parken met de rijkste biodiversiteit ter
wereld. Het park herbergt inheemse volkeren die er een geïsoleerd bestaan leiden. In
ruil voor het afzien van olieboringen, vraagt
de Equadoriaanse regering de internationale
gemeenschap om bijdragen te storten in een
trustfonds van het Ontwikkelingsprogramma
van de Verenigde Naties (UNDP), het YASUNI-fonds. Deze bijdragen worden gebruikt
http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/forecoman/
klimos/klimosfrontpage.html
55
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om het milieu en de biodiversiteit te beschermen, maar ook om de armoede in Ecuador
terug te dringen.
Wallonië heeft aan dit fonds bijgedragen
met een bedrag van 1,8 miljoen EUR (situatie juni 2013).
Andere bijdragen
Wallonië draagt bij aan het fonds van de
Wereldbank met de naam Community Development Carbon Fund (CDCF). Het doel van
dit fonds is het ondersteunen van projecten
die een vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen combineren met een verbetering van de leefomstandigheden van mensen
in de armste landen van de wereld. Zo draagt
het Fonds dus bij aan een evenwichtiger verdeling van de koolstoffinanciering. Wallonië
heeft aan dit fonds bijgedragen met een bedrag van 330 000 EUR (situatie juni 2013).
Wallonië ondersteunt ook de vertaling
naar het Frans van het nieuwsbulletin voor de
Franstalige vertegenwoordigers in het UNFCCC-forum en de toelichtingsnota bij de onderhandelingen over de klimaatverandering,
die wordt gepubliceerd door het IEPF. De
Waalse bijdrage aan deze twee initiatieven
bedroeg 70 000 EUR (in juni 2013).

7.5. Activiteiten die verband houden met
technologieoverdracht en capaciteitsopbouw
DGD en de gefedereerde entiteiten hebben het aspect technologieoverdracht en
capaciteitsopbouw altijd opgenomen in hun
bilaterale overeenkomsten. De overdracht
van milieuvriendelijke technologie moet een
snelle groei van de ontwikkelingslanden mogelijk maken en tegelijkertijd het milieu en
de natuurlijke hulpbronnen vrijwaren. Capaciteitsopbouw heeft dezelfde doelstelling
en moet de individuele landen in staat stellen
snel te voldoen aan de vereisten van de verschillende internationale overeenkomsten,
nationale plannen, technologische evolutie,
enz. De meeste veldactiviteiten op het vlak
van capaciteitsopbouw en technologieoverdracht worden geleid door multilaterale en
indirecte actoren. Hoewel het moeilijk is om
een nauwkeurige schatting te maken van het
aandeel van de programma’s en projecten
dat verband houdt met klimaatverandering,
geven we als bijlage een aantal voorbeelden
van interventies met een duidelijke component van technologieoverdracht.

7.5.1 Samenwerking met
universiteiten en
wetenschappelijke instellingen
VLIR-UOS en CIUF
DGD ondersteunt de Vlaamse interuniversitaire raad voor Ontwikkelingssamenwerking om partnerschappen tussen
Vlaamse universiteiten en hogescholen en
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academische instellingen in het Zuiden op te
zetten. Specifiek gerelateerd aan klimaatverandering zijn er onderzoeksprojecten tussen
Vlaamse universiteiten en hogescholen en
de universiteiten van Jimma en Bahir Dar in
Ethiopië (hernieuwbare energie en hydrologie), Dar Es Salaam in Tanzania (afvalwaterbeheer), de Hassan II-universiteit in Marokko (duurzaam landbeheer), de universiteiten
José Mati Péres en José A. Eheveria in Cuba
(biobrandstoffen), Mozambique (monitoring van koolstofopslag), de universiteit
van Nairobi in Kenia (biodiversiteit) en de
Universidad Mayor de San Simon in Bolivia
(bosbouwonderzoek).
Via de Franstalige tegenhanger CIUF
(Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique) ondersteunt DGD
onderzoeksprojecten van Waalse universiteiten en hun partners in het Zuiden betreffende
klimaatverandering in Kameroen, (Universiteit Yaounde, groene energie en landbouw en
universiteit Dschang, biotechnologie), Senegal (Landbouwhogeschool Thiès, Jatropha),
Centraal-Afrikaanse Republiek (universiteit
Bangui, duurzame landbouw), DR Congo
(universiteiten van Kinshasa, Lubumbashi
en Graben, m.b.t. erosie, landbouw en voedselzekerheid), Marokko (Nationale school
voor bosbouwkundigen en Mohamed I-universiteit, bosbouwonderzoek en waterbeheer
voor landbouw), Filippijnen (Manila University, land- en waterbeheer) en in Niger

(Abdou Moumouni universiteit, waterbeheer).
KLIMOS: een onderzoeksplatform voor
Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking
KLIMOS is een samenwerkingsverband
tussen verschillende Vlaamse universiteiten:
KULeuven, VUB, UGent en de Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven waarbij verschillende onderzoeksgroepen werken rond volgende hoofdthema’s: energie, voedselzekerheid
en bossen. Met hun onderzoek ondersteunen
deze wetenschappers DGD bij het uitwerken
van het beleid voor integratie van mitigatie
en adaptatie in ontwikkelingssamenwerking.
Hoe verloopt deze beleidsondersteuning? Enerzijds formuleert KLIMOS beleidsaanbevelingen in verschillende onderzoekspapers die voortvloeien uit onderzoek
dat zowel in het Noorden als het Zuiden
wordt opgezet. Anderzijds worden de onderzoekers van KLIMOS rechtstreeks betrokken bij vormingssessies over verschillende
milieuthema’s voor het personeel van DGD
en onze partners in het Zuiden.
Onder meer over volgende onderwerpen
werden onderzoekspapers afgewerkt:
–– de invloed van certificering op het stoppen van ontbossing
–– klimaatverandering en voedselzekerheid
–– REDD: het verminderen van de koolstofuitstoot afkomstig van ontbossing en
landdegradatie
–– “Climate matching” en “climate envelope analysis” als ondersteuning van een
beleid voor voedselzekerheid
–– de ecologische voetafdruk in verband
met de mobiliteit van ontwikkelingsorganisaties

–– nieuwe trends in traditionele bio-energie
in ontwikkelingslanden
–– ecofiscaliteit
–– duurzame stadsplanning en stedenbouw
In verschillende landen in het Zuiden
is in 2011 (veld)onderzoek uitgevoerd door
doctoraatstudenten van het KLIMOS-netwerk. Ze ontvingen hiervoor voor een aantal
studies aparte financiering van VLIR-UOS.

Gegevens vanuit Peru worden geanalyseerd om te bekijken hoe koffieplantages
een rol kunnen spelen in REDD (Reducing
Emissions from Deforestation en Land Degradation). In samenwerking met de Jimma-universiteit in Ethiopië is onderzoek naar
koolstofopslag in bossen en bomen lopende.
Een doctoraatstudent uit Ethiopië kwam in
het kader van zijn thesis naar België voor
een kort onderzoeksverblijf.

KLIMOS werkt samen met de universiteit van Limpopo in Zuid-Afrika rond duurzaam hoger onderwijs en de Klimos-toolkit
(zie hieronder).
In 2010 startte KLIMOS met de ontwikkeling van een toolkit die ‘duurzaam
leefmilieu’ moet helpen integreren in onze
ontwikkelingsprogramma’s. De toolkit werd
in 2011 verder bijgewerkt en verschillende
vormingsessies werden georganiseerd om
het gebruik van dit instrument te ondersteunen. Daarnaast werd KLIMOS ingeschakeld
tijdens een vierdaagse cursus rond “Klimaatadaptatie en ontwikkelingssamenwerking”. Deze cursus werd aangeboden aan het
DGD-personeel en introduceert een stapsgewijze methodologie om het klimaatprobleem
te integreren bij het uitwerken van strategieën, plannen, programma’s en projecten voor
ontwikkelingssamenwerking. De cursus

werd in 2012 georganiseerd in een groot deel
van onze partnerlanden, waarbij ook onze
uitvoerende partners ter plekke werden uitgenodigd. Twee regionale workshops in Bamako (voor Benin, Niger, Senegal, Marokko
en Mali) en Kampala (in het Engels, voor
Rwanda, Mozambique, Tanzania, Zuid-Afrika en Oeganda) vonden plaats begin 2012.
Wetenschappelijke Instellingen
DGD ondersteunt het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) bij hun inspanningen voor de
capaciteitsopbouw van wetenschappers in
het Zuiden. Bedoeling is om onderzoekers
uit het Zuiden te bekwamen in de studie van
de eigen fauna en flora om op die manier een
wetenschappelijke basis te verschaffen voor
een beter beheer en bescherming van de biodiversiteit.
Het KBIN werd in de rapporteringsperiode ook ingezet om in eigen huis aan capaciteitsversterking te doen op het vlak van
“biodiversiteitsbescherming en ontwikkelingssamenwerking”.
Samen met de plantentuin van Meise ondersteunen het KBIN en het KMMA, met de
Congolese universiteit, het Biodiversiteitscentrum in Kisangani.
OECD-DAC-EPOC Task Team on Climate
Change and Development
De DAC-EPOC High Level meeting
van mei 2009 verschafte deze gezamenlijke
werkgroep van de comités voor ontwikkelingssamenwerking en milieu het mandaat
om het OESO-werk op het vlak van adaptatie
en ontwikkeling verder te verdiepen. Richt-

lijnen rond het integreren van klimaatadaptatie in ontwikkelingssamenwerking werden uitgewerkt. De collega’s van de Duitse
ontwikkelingssamenwerking werkten op
basis van deze richtlijnen een vorming rond
klimaatadaptatie en ontwikkeling uit. De
Belgische federale overheid financierde de
vertaling van deze vorming naar het Frans,
zodat ze ook verspreid zou kunnen worden
in de Franstalige landen in het Zuiden.

7.5.2 Steun voor het aantrekken
van financiering voor
mitigatieactiviteiten in
ontwikkelingslanden
Eind 2009 lanceerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu een initiatief om de ontwikkeling van Programmatische CDM’s in vijf
Afrikaanse landen (Rwanda, Democratische
Republiek Congo, Oeganda, Tanzania en
Mozambique) te bevorderen. Het initiatief
bestaat uit de volgende fasen:
1. een omvattende studie naar de opportuniteiten voor Programmatische CDM’s
en de ontwikkeling van twee Project Idea
Notes (PIN) per land (2010 – 2011)
2. steun voor de ontwikkeling van twee
Programmatische CDM’s (2012 – 2014):
–– een Programmatisch CDM-project
over hernieuwbare energie in Rwanda
–– een Programmatisch CDM-project
over gemeentelijke afvalverwerking
in Mozambique
3. steun voor de identificatie van opportuniteiten voor een duurzame steenkoolproductiesector in Mozambique en Rwanda
die in aanmerking komt voor klimaatfinanciering, via het kader van CDM’s

of van op het land afgestemde mitigatiemaatregelen (Nationally Appropriate Mitigation Actions, ofwel NAMA’s)
(2013 – 2015)
Misschien kan CDM niet langer de vereiste middelen opbrengen, en vooral niet
voor die projecten waarbij koolstoffinanciering de enige inkomstenbron is. Daarom
werd besloten het werkterrein uit te breiden
met de ontwikkeling van een kader voor
NAMA’s. Het totale budget voor deze activiteiten bedraagt 391 600 EUR. Verdere informatie vindt u op http://www.climatechange.
be/jicdmtender/head.php3?id_rubrique=3.

Bronnen
Jaarverslag 2010, 2011 en 2012 van DGD

Jaarverslag 2012 Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking

Gele Boek Multilaterale samenwerking,
2011
ODA-gegevensbank, DGD

Beleidsnota van de Minister, 2009 en
2011
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Tabel 7.9 Klimaatgerelateerde uitgaven in 2009 per land
Klimaatgerelateerde uitgaven in 2009
Land/regio
AFGHANISTAN
AFRIKA
ALGERIJE
AZIË
BANGLADESH
BENIN
BOLIVIA
BRAZILIË
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODJA
CENTRAALAFRIKAANSE
REPUBLIEK
CHILI
CHINA
COLOMBIA
CONGOBRAZZAVILLE
CONGO (DR)
COSTA RICA
CUBA
DOMINICAANSE
REPUBLIEK
ECUADOR
EL SALVADOR
ETHIOPIË
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Energie

Bosbouw

Landbouw

Visserij

531 224
3 200
-

53 968
336 792
1 910
31 288
-

100
1 124 322
14 634
462 131
138 213
179 916
462 482
511 855
66 526
3 912

30 100
-

-

37 745
-

4 600
31 143
97 249
-

94 190
315 777
142 535

306 710
-

-

39 646
-

Water
voorziening
en -zuivering

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

862 333
388 360
61 318
162 274
3 118
74 832
56 938
45 310
-

39 078
-

8 744
36 589
23 312
-

1 045
285 976
18 559
3 700
106 921
205 064
34 133
212 901
469 761
1 156
-

1 440 149
26 635
-

150 000
-

-

44 869
-

-

17 624
15 000

17 304
33 646
1 615
240

-

-

1 081 081
2 149
58 047
4 514

145 611
-

748 875
-

-

367 128
26 330
-

795 995
631
5 002
-

880 846
-

-

233 822
57 707
9 668

-

253 862
13 492

-

46 684
6 801

17 576
34 763

-

-
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Klimaatgerelateerde uitgaven in 2009
Land/regio
EUROPA
FILIPPIJNEN
GAMBIA
GHANA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEE-BISSAU
HAÏTI
HONDURAS
INDIA
INDONESIË
IVOORKUST
JAMAICA
KAMEROEN
KAZACHSTAN
KENIA
LAOS
LATIJNSAMERIKA
LIBANON
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAROKKO
MAURITANIË
MEXICO
MOZAMBIQUE

Energie

Bosbouw

Landbouw

Visserij

56 118
- 12 804
3 797 373
-

-

149 022
25 680
33 820
92 079
81 550
14 032
65 170
63 766
5 718
65 306
25 216
113 387
50 838
19 834
12 819

-

1 527 500

40 922
25 991
-

88 373
516 771
285 568
142 082
11 000
12 922
32 637

-

Water
voorziening
en -zuivering

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

330 111
3 525
135 490
11 976
209 351
2 730
68 230
2 000
-

48 152
-

72 598
4 620
16 288
9 900
7 144

9 164
12 468
36 466
1 989
207 165
1 633
2 438
69 228

33 393
240 485
73 973
56 114
13 841
-

-

96 866
174 194
2 612 112
-

10 522
-

14 502
-

4 536
350
92 597
116 003
68 703
23 764
56 348

671 714
-

-
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Klimaatgerelateerde uitgaven in 2009
Land/regio
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OEGANDA
PALESTIJNSE
GEBIEDEN
PERU
RWANDA
SENEGAL
SOMALIË
SRI LANKA
TANZANIA
THAILAND
TOGO
TUNESIË
UNIVERSEEL
VIETNAM
ZIMBABWE
ZUID-AFRIKA
Eindtotaal
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Energie

Bosbouw

Landbouw

Visserij

401 924

-

51 794
85 886
261 295
174 425
92 001

-

646 158
9 934 738
10 000
3 186 550
13 505
20 647 987

18 141
229 891
15 398
10 406
1 148 808

264 443
1 193 808
358 381
241 735
7 790
86 045
11 103
4 452 300
610 929
5 837
480 122
14 807 347

12 310
30 537
218 558
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Water
voorziening
en -zuivering

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

754 166
1 500
84 950
14

-

50 416
-

21 100
19 340
416 830
309 142
9 583

150 000
483 480

-

6 850
947 195
506 072
153 436
46 250
4 055 837
954 181
18 683
13 891 298

47 433
1 889
334 452
500
482 026

11 106
33 290
51 444
275 201
11 130 577
57 539
16 444
12 299 280

334 770
431 228
229 218
129 292
492
41 928
3 137 344
162 061
1 502
26 883
8 219 552

144 000
150 000
176 419
2 325 443
300 000
7 166 492

150 000

Tabel 7.10 Klimaatgerelateerde ODA in 2010 per land
Klimaatgerelateerde uitgaven in 2010
Land/regio
AFGHANISTAN
AFRIKA
ALGERIJE
AZIË
BANGLADESH
BENIN
BOLIVIA
BRAZILIË
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODJA
CHILI
CHINA
COLOMBIA
CONGO (DR)
CONGO-BRAZZAVILLE
CUBA
DOMINICAANSE
REPUBLIEK
ECUADOR
EL SALVADOR
ETHIOPIË
EUROPA
FILIPIJNEN
GAMBIA
GHANA

Energie

Bosbouw

Landbouw

Visserij

614 631
800 000
10 000
1 830 270
94 600
128 609

42 202
72 563
660
19 081
229 711
-

75 000
715 929
9 037
505 959
121 412
163 994
303 172
576 514
23 728
28 665
143 926
941 750
48 158
2 797

640
245 345
-

2 500
615 000
-

34 763
-

225 078
55 361
5 620
185 930
11 975
27 096

2 000
-

Water
voorziening
en -zuivering

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

459 245
681 177
44 773
242 485
12 998
897 464
61 618
764 522
-

20 562
23 746
15 630
-

265 007
11 344
34 259
7 888
33 000
407 900
15 000
22 210
-

1 165
73 742
26 054
100 219
205 381
236 549
33 809
112 472
553 057
18 794
41 205
409 777
5 446
-

1 543 535
37 500
4 333
326 046
2 700
1 356 994
108 765
55 656

100 000
-

252 889
47 301
295 111
1 800
5 905 795

-

31 414
71 439
-

17 447
172 745
7 422
-

72 000
-

-
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Klimaatgerelateerde uitgaven in 2010
Land/regio
GUATEMALA
GUINEA
GUINEE-BISSAU
HAÏTI
HONDURAS
INDIA
INDONESIË
IVOORKUST
JAMAICA
KAMEROEN
KAZACHSTAN
KENIA
LAOS
LATIJNS-AMERIKA
LIBANON
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAROKKO
MAURITANIË
MEXICO
MOZAMBIQUE
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OEGANDA
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Energie
208 000
1 148 864
154 615
1 550
8 842 000
-

Bosbouw
33 864
30 276
-

Landbouw
85 858
82 539
13 979
77 829
47 834
5 000
86 160
39 613
127 365
21 462
19 368
15 661
67 440
560 307
198 829
30 223
11 000
1 208
73 855
51 794
80 248
400 932
169 742
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Visserij
24 585
-

Water
voorziening
en -zuivering

183 613
10 380
6 279
58 426
341 785
4 190
122 296
256 050
49 380
1 902 709
3 204 195
1 440
67 716

Industrie
1 312
-

Leefmilieu
16 288
11 550
8 041
8 000
95 890
14 298
12 200
2 548

Multisectoraal
12 704
90 621
2 306
2 556
2 013
1 143
71 592
1 526
72 544
137 874
13 893
25 018
5 250
15 359
240 523
86 077

Humanitaire
hulp
30 601
22 500
22 500
2 716 613
39 920
22 500
12 253
180 000
22 500
-

Transport
-

Klimaatgerelateerde uitgaven in 2010
Land/regio
PAKISTAN
PALESTIJNSE GEBIEDEN
PERU
RWANDA
SAO TOME EN PRINCIPE
SENEGAL
SIERRA LEONE
SOMALIË
SRI LANKA
TANZANIA
THAILAND
TOGO
TUNESIË
UNIVERSEEL
VIETNAM
ZIMBABWE
ZUID-AFRIKA
Eindtotaal

Energie

Bosbouw

2 738 659
5 048 167
5 000
400 275
1 990 713
619 850
25 253 305

347 879
340 698
10 012 251
11 163 948

Landbouw
18 997
175 844
1 058 725
205 290
164 023
7 823
91 570
2 810
4 974 281
528 850
6 968
666 720
14 341 250

Visserij
14 531
287 101

Water
voorziening
en -zuivering
298 896
31 127
810 057
690 473
87 249
26 612
4 008 743
1 090 951
6 250
22 925 992

Industrie
30 096
3 998
322 933
369 156

Leefmilieu
10 608
29 730
44 383
152 711
19 493 139
56 819
20 855 666

Multisectoraal
22 496
296 953
179 726
47 706
40
72 772
534
21 671
2 563 657
132 519
1 438
30 898
6 166 694

Humanitaire
hulp
780 866
1 245 000
73 500
22 500
1 583 418
10 282 199

Transport
100 000

161

Tabel 7.11 Klimaatgerelateerde ODA in 2011
Klimaatgerelateerde uitgaven in 2011
Land/regio
AFGHANISTAN
AFRIKA
ALGERIJE
ANGOLA
AZIË
BANGLADESH
BENIN
BOLIVIA
BRAZILIË
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODJA
CHILI
CHINA
COLOMBIA
CONGO-BRAZZAVILLE
CONGO (DR)
COSTA RICA
CUBA
DOMINICAANSE
REPUBLIEK
ECUADOR
EL SALVADOR
ETHIOPIË
EUROPA
FILIPPIJNEN
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Energie

Bosbouw

Landbouw

Visserij

1 042 450
800 000
8 900
4 470 267
113 012
114 702

3 690
271 981
9 471
153 829
-

2 223 056
593 875
140 071
58 769
537 357
989 109
55 327
1 250
18 538
33 640
1 461 760
28 100
-

44 048
189 740
-

- 615 000

15 398
-

293 973
39 739
2 679
158 532

-
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Water
voorziening
en -zuivering

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

1 129 432
228 434
38 598
67 854
56 682
42 103
95 020
11 328
654 214
-

2 176
14 389
2 700
-

252 783
327 607
16 500
7 500
147 451
-

264 136
27 067
13 611
85 151
174 728
158 894
47 688
95 290
815 830
13 636
8 268
44 788
29 930
583 096
16 324
-

600 000
975 000
12 068
192 582
347 320
-

180 000
-

245 745
250
49 313
282 333

-

92 641
38 520
113 050
-

29 725
11 145
155 249
21 594

-

-

Klimaatgerelateerde uitgaven in 2011
Land/regio
GAMBIA
GHANA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEE-BISSAU
HAÏTI
HONDURAS
INDIA
INDONESIË
IVOORKUST
JAMAICA
KAAPVERDISCHE
EILANDEN
KAMEROEN
KENIA
KOSOVO
LAOS
LATIJNS-AMERIKA
LIBANON
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAROKKO
MEXICO
MONGOLIË
MOZAMBIQUE

- 303 056
- 430 096
1 325 261
-

660
-

14 056
88 157
80 419
57 472
7 620
29 256
68 167
650
174 533
36 748
-

-

Water
voorziening
en -zuivering
1 800
122 575
250
21 160
210 316
4 663
47 887
-

3 343 211
17 560
3 219 183

18 937
-

110 084
48 408
23 995
34 042
374 548
267 979
32 897
3 582
104 593

16 355
-

601 618
12 011
117 847
116 464
3 941 169
-

Energie

Bosbouw

Landbouw

Visserij

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

-

-

5 833
34 851
9 669
8 907
38 866
13 471
2 703
300
9 132

21 197
1 800 000
143 367
225 000
-

-

- 22 606
4 800
74 700
-

7 395
52 665
10 211
13 542

23 258
8 015
6 352
41 232
4 401
350
55 832
104 249
14 464
122 110

619 334
99 530
49 262
84 780

-
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Klimaatgerelateerde uitgaven in 2011
Land/regio
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
OEGANDA
PALESTIJNSE GEBIEDEN
PERU
RWANDA
SENEGAL
SOMALIË
SRI LANKA
TANZANIA
THAILAND
TOGO
TUNESIË
UNIVERSEEL
VIETNAM
ZUID-AFRIKA
ZUID-SOEDAN
Eindtotaal
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Energie
2 238 924
3 348 094
8 230 858
12 500
2 407 043
- 10 000
29 333 813

Bosbouw
90 996
192 849
15 142
772 953

Landbouw
51 794
205 563
480 243
328 621
1 500
176 335
589 133
366 186
289 454
8 286
28 032
- 5 475
5 664 475
288 479
242 017
16 907 625
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Visserij
36 587
286 730

Water
voorziening
en -zuivering

13 878
535 683
79 447
87 785
37 299
1 693 966
1 385 396
123 860
22 985
3 953 637
1 459 227
53 111
17 545 337

Industrie
2 700
13 800
18 585
720
335 535
5 880
453 379

Leefmilieu
3 468
10 211
270 158
28 620
33 258
170 494
30 424 993
58 651
6 000
32 085 716

Multisectoraal
125
20 620
181 448
164 063
28 054
128 730
169 409
315 976
4 364
138 624
200
17 327
2 826 750
153 511
51 723
7 301 069

Humanitaire
hulp
1 770 000
37 800
300 000
793 163
1 200 000
9 270 402

Transport
180 000

Tabel 7.12 Klimaatgerelateerde ODA in 2012
Klimaatgerelateerde uitgaven in 2012
Land/regio
AFGHANISTAN
AFRIKA
ALGERIJE
ANGOLA
AZIË
BANGLADESH
BENIN
BOLIVIA
BRAZILIË
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODJA
CHINA
COLOMBIA
CONGO (DR)
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
ERITREA
ETHIOPIË
FILIPIJNEN
GAMBIA
GHANA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEE-BISSAU

Energie
800 000
4 813 499
66 846
1 350 000
-

Bosbouw
254 727
24 129
24 669
-

Landbouw
25 024
54 998
611 804
359 463
54 011
505 731
1 254 148
48 315
46 018
1 399 717
18 090
411 171
39 285
3 847
2 988
156 697
15 131
28 798
78 395
57 875
8 931

Visserij
17 185
160 318
-

Water
voorziening
en -zuivering

215 158
371 860
3 044
12 397
66 935
356 504
286 383
23 678
1 800
76 979
-

Industrie
21 229
-

Leefmilieu
27 608
80 636
89 515
18 319
-

Multisectoraal
74 939
4 115
1 686
92 809
101 106
71 670
42 934
40 726
762 336
15 323
12 321
32 058
754 346
13 417
14 312
11 243
71 772
19 439
4 706
30 083
9 586
9 290

Humanitaire
hulp
600 000
600
7 109
173 317
23 594
-

Transport
100 000
-
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Klimaatgerelateerde uitgaven in 2012
Land/regio
HAÏTI
HONDURAS
INDIA
INDONESIË
IVOORKUST
KAAPVERDISCHE
EILANDEN
KAMEROEN
KAZACHSTAN
KENIA
KOSOVO
LAOS
LATIJNS-AMERIKA
LIBANON
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAROKKO
MEXICO
MOZAMBIQUE
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
OEGANDA
PALESTIJNSE GEBIEDEN
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-

660
-

25 708
73 393
172 424
24 039
-

-

Water
voorziening
en -zuivering
174 875
16 560
-

314 558
-

-

16 625
34 087
25 083
35 754
323 085
136 461
1 549
62 422
213 819
441 145
277 105
-

14 675
-

215 399
9 914
3 845
138 585
241 050
546 301
1 288 611
2 645
52 761
-

Energie

Bosbouw

Landbouw

7. Financiële middelen en technologieoverdracht

Visserij

Industrie

Leefmilieu

Multisectoraal

Humanitaire
hulp

Transport

-

-

13 392
13 296
300
9 515

851 009
134 107
-

-

-

22 453
1 659
15 395
1 500
199 384
10 801

16 200
7 112
51 346
4 736
73 001
17 753
18 518
304 504
85 257
100 829

983
43 765
369
2 475 000

-

Klimaatgerelateerde uitgaven in 2012
Land/regio
PERU
RWANDA
SENEGAL
SIERRA LEONE
SRI LANKA
TANZANIA
THAILAND
TOGO
UNIVERSEEL
VIETNAM
ZUID-AFRIKA
ZUID-SOEDAN
Eindtotaal

Energie
12 449
1 064 812
1 861 662
9 292
10 293 118

Bosbouw
332 430
636 616

Landbouw
174 052
461 434
477 559
249 288
4 253
17 001
4 645 186
262 668
256 088
13 590 667

Visserij
36 628
228 806

Water
voorziening
en -zuivering
42 248
1 387 983
1 018 177
221 470
295 480
1 891 187
1 520 604
30 450
10 512 882

Industrie
6 090
27 319

Leefmilieu
411 157
8 261
132 762
24 401
300 362
18 975 186
61 017
3 931
20 384 344

Multisectoraal
31 331
77 607
26 219
210 232
1 212
2 080 189
3 419
6 072
5 342 258

Humanitaire
hulp
14 451
820 723
225 000
5 370 027

Transport
100 000
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Voorbeelden van projecten en programma’s met een component van technologieoverdracht
Project-/programmatitel: AMAYO II
Doel
De productie van schone, hernieuwbare energie (windenergie) uitbreiden
De afhankelijkheid van de dure import van fossiele brandstoffen verminderen en het tekort op de
handelsbalans terugdringen
Beschikbaarheid van goedkope, veilige en schone elektriciteit
Begunstigd land
Nicaragua

Sector

Windenergie

Toegewezen middelen
12 miljoen USD

Looptijd
2,5 jaar

Omschrijving
Uitbreiding van het bestaande windenergieproject AMAYO I in het zuidwesten van Nicaragua
met 23 MW.

Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Goede windomstandigheden zorgen voor een bovengemiddelde energieproductie
Ervaren leveranciers zorgen voor een bovengemiddelde beschikbaarheid van turbines
Management en leverancier zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënt onderhoud
Technologieoverdracht
Het opleiden van lokaal personeel met het oog op de overdracht van het bestuur van de site naar
het lokale management binnen +/- 5 jaar.
Impact op de broeikasgasemissies/broeikasgasputten (optioneel)
De installatie van 23 MW windenergie voorkomt een uitstoot van broeikassen van 67 000 ton
CO2 per jaar.
Project-/programmatitel: Công Ty Methi’s environmental Vietnam
Doel
Invoering van hernieuwbare energie (zonne-energie) (haalbaarheidsstudie) in Vietnam
Begunstigd land
Vietnam
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Sector

Energie

Toegewezen subsidie
EUR 100 000

Looptijd

Haalbaarheidsstudie
voltooid.
Start project in 2014.

7. Financiële middelen en technologieoverdracht

Omschrijving
Haalbaarheidsstudie inzake de tenuitvoerlegging van een zonne-energieproject van 50 tot
maximaal 100 MW capaciteit, binnen een periode van tien jaar, dat luchthavens in Vietnam van
schone energie voorziet. Er werd reeds een eerste project onder de naam “Rainbow” ten uitvoer
gelegd door Methis ENV VN en er zijn onderhandelingen gaande om dat model te kopiëren naar
andere luchthavens in Vietnam.
Op basis van het eerste project streeft VN Methis ENV ernaar een belangrijke speler te worden
met praktijkervaring in het ontwikkelen van zonne-energieprojecten in het kader van een publiekprivate of private samenwerking.
Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Grondige kennis van de sponsor van de zonne-energiesector/-technologie

Technologieoverdracht
De nieuwe technologie zal leiden tot elektriciteitsproductie voor de betreffende luchthavens,
maar ook voor de opslag van koele lucht in “koude bronnen” waarna de lucht opnieuw wordt
gedistribueerd in het luchtkoelingssysteem van die luchthavens.
Impact op de broeikasgasemissies/broeikasgasputten (optioneel)
Positief

Project-/programmatitel: Afromaison. Bescherming van de drinkwatervoorzieningen via de
bescherming van waterbekkens, bewustmaking en capaciteitsopbouw in de gemeente Fort Portal,
Oeganda.
Doel
Het Afromaison-project heeft tot doel om het geïntegreerde beheer van natuurlijke hulpbronnen
in Afrika in praktijk te brengen met instrumenten die hoofdzakelijk op subnationaal beleidsniveau
hulp bieden en die zijn afgestemd op de lokale sociaaleconomische, technische en institutionele
context. Dit project richt zich met name op het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in de
gemeente Fort Portal, door middel van een beter beheer van het stroomopwaartse deel van het
Mpanga-bekken in Oeganda.
Begunstigd land
Oeganda

Sector

Water en sanitaire
voorzieningen

Toegewezen middelen
EUR 101 730

Looptijd

2012-2013

Omschrijving
De verwachte resultaten voor dit project zijn:
1. De bestuurders en stakeholders van het bekken die verantwoordelijk zijn voor de
drinkwatervoorziening hebben een beter inzicht gekregen in het waterbeheer en de
ecosysteemdiensten in het stroomopwaartse deel van het bekken van de Mpanga-rivier.
2. De kwetsbare gebieden waar sedimenten ontstaan waardoor de watervoorziening afneemt,
zijn bekend. Er is een lijst met prioriteiten opgesteld met daarin de kwetsbare gebieden en
een omschrijving van de oorzaken en ernst van de achteruitgang. Er zijn ten minste twee
kwetsbare gebieden die door de lokale gemeenschap als zodanig worden erkend en ook fysiek
zijn afgezet.
3. De bestuurscomités (bijv. drinkwatercomités, comités voor water- en moerasgebieden, enz.)
zijn bij ons bekend en zijn nu beter in staat de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame,
geïntegreerde manier te beheren. Zij kennen de potentiële duurzame beheersopties en deze
worden ook ten minste toegepast in de twee kwetsbare gebieden.
4. Met de steun van de lokale partneruniversiteit zijn de lokale overheden nu in staat maatregelen
te formuleren voor het duurzame beheer van het bekken, waarbij zij rekening houden met het
natuurlijke debiet van de Mpanga-rivier, de ecosysteemdiensten in het bekken en toekomstige
scenario’s.
Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Verschillende lokale en Europese partners werken samen en dragen bij aan het project. Deze
bijdrage kan in de vorm van financiële middelen of technische expertise worden geleverd of een
combinatie zijn van beide. De partnerschappen creëren synergieën en een gezonde uitwisseling
van kennis en expertise ten gunste van alle betrokkenen (Noord-Zuidsamenwerking, maar ook
Noord-Noord en Zuid-Zuid)

Technologieoverdracht
Elke introductie van infrastructuur of technologie of watervoorraadbeheer wordt voorafgegaan of
gevolgd door technische en financiële trainingen en workshops.
Project-/programmatitel: Kenia: Adaptatie aan de klimaatverandering in droge en halfdroge gebieden
(KACCAL) 2009-2013
Doel
KACCAL is een project van 1 miljoen USD van het UNDP dat arme en kwetsbare
gemeenschappen in het Mwingi-district ondersteunt om hun adaptatievermogen aan droogte en
overstromingen te vergroten. Het project biedt tevens ondersteuning om het klimaatrisicobeheer
in kaart te brengen en planners op districtniveau in staat te stellen om de klimaatverandering op te
nemen in sectorale ontwikkelingsplannen op districtniveau.

Begunstigd land
Kenia

Sector

Klimaat

Toegewezen middelen
EUR 150 000 van de
Vlaamse regering

Looptijd

2009-2013
(gesubsidieerd in
2012)

Omschrijving
Het Mwingi-district heeft momenteel te maken met bodemdegradatie omdat er bomen worden
gekapt om houtskool te produceren en/of de grond geschikt te maken als bouw- of akkerland.
Bodemdegradatie verergert de gevolgen van klimaatschommelingen en kan gemeenschappen
grondig ontwrichten. Een manier om deze degradatie tegen te gaan is om de druk op de bomen
te beperken door voor technologieën te kiezen die minder hout gebruiken. De geredde bomen
verzachten de klimaatverandering doordat zij als broeikasgasput fungeren. Daarnaast besparen ze
de vrouwen veel tijd die zij anders kwijt zouden zijn aan het verzamelen van brandhout. De tijd
die zij nu over hebben, kunnen ze gebruiken voor productieve werkzaamheden.
De verspreiding van betere fornuizen staat momenteel hoog op de agenda van de regering en veel
ontwikkelingspartners, hoofdzakelijk vanwege de ontbossing, de noodzaak van CO2-reductie, de
problemen met de luchtkwaliteit in afgesloten ruimten en de economische zorgen.
Mwingi heeft tot op heden nog geen betere fornuizen gekregen, omdat onder de
regeringsplanners het idee heerste dat de Mwingi-gemeenschappen de beschikking hadden over
voldoende hakhout, een situatie die drastisch aan het veranderen is.
Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Uitgevoerd door het UNDP, in samenwerking met lokale ngo's, regeringen en begunstigden

Technologieoverdracht
Aankoop en installatie van energie-efficiënte fornuizen ter vervanging van het traditionele kookfornuis van drie stenen dat doorgaans in huishoudens op het platteland wordt gebruikt. De fornuizen worden gemaakt van gebakken klei en dit proces wordt al jaren begeleid door het ministerie
van Landbouw, via GTZ. De modellen worden gemaakt door lokaal opgeleide ambachtslieden in
de districten waar de technologieën als eerste waren geïntroduceerd.
Elk huishouden dat een energie-efficiënt kookfornuis heeft gekregen plant 20 zaailingen van
fruitbomen en andere voor meerdere doeleinden geschikte boomsoorten (die ook gebruikt kunnen
worden voor de levering van brandhout). Dit betekent dat er minimaal 80 000 bomen worden
geplant die de levens van de gemeenschappen zullen verbeteren, omdat zij beter voedsel en
inkomsten uit de fruitverkoop opleveren. Onderzoek toont aan dat de mangoboom zeer geschikt
is en ook zeer populair is omdat deze boom goed tegen de droogte kan.
Er worden zaailingkwekerijen opgezet die beschikken over een goede wateropvangfaciliteit. Het
soort kwekerij dat men voor ogen heeft is een kwekerij die wordt bedekt door een schaduwnet en
van water wordt voorzien door een druppelsysteem. De structuur om het water op te vangen
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bestaat ofwel uit een met pvc bedekt gat in de grond om regenwater en grondwater in op te vangen ofwel een zanddam gebaseerd op de aangewezen plek van de kwekerij. Er zullen financieel
duurzame maatregelen voor het beheer worden opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de stakeholders en op basis van goede praktijken.
Er wordt capaciteit vrijgemaakt voor i) de opleiding van lokale ambachtslieden om de fornuizen
voor de Mwingi-gemeenschappen te maken ii) opleidingen om de verbeterde fornuizen te installeren iii) de verzorging van de bomen op de kwekerij iv) de verkoop van fruit. De boeren worden
verdeeld in verkoopgroepen voor een optimaal aanbod en een optimale onderhandelingsmacht
ten opzichte van de kopers, voor markten die op 60-200 km afstand liggen
Project-/programmatitel: Adaptatie van het watervoorraadbeheer in de Comoren aan de verwachte
klimaatverandering: 2010-2014
Doel
Klimaatverandering en klimaatschommelingen (bijv. variaties in regenval, stijging van de
temperatuur, stijging van de zeespiegel en toegenomen frequentie van klimaatrisico’s) hebben een
negatieve invloed op de watervoorraad en –kwaliteit in de Comoren, omdat er hierdoor minder
water beschikbaar is en er verontreinigende stoffen in het water zitten (bijv. contaminanten,
zouten en bezinksels). De rapporten inzake de armoedebestrijding en de groeistrategie op
de Comoren hebben de waterzekerheid en –kwaliteit als de meest cruciale problemen van
de Comoren aangewezen. Daarnaast kwam de watersector in een kwetsbaarheidsonderzoek
dat tijdens het NAPA-proces (2006) werd uitgevoerd, naar voren als de tweede meest
kwetsbare sector voor klimaatverandering. Het probleem wordt nog verergerd door gebrekkig
watervoorraadbeheer, met inbegrip van onder andere: i) een beperkte en ontoereikende
watervoorziening; ii) een ontoereikende infrastructuur en onvoldoende waterzuivering en; iii) de
kwaliteitsbewaking heeft geleid tot een slechte toegang tot drinkwater. Bovendien lijden mensen
die toegang hebben tot drinkwater van slechte kwaliteit vaak aan door water overgebrachte
ziekten.
Het streefdoel van dit UNDP-project is om het watervoorraadbeheer aan de klimaatverandering
in de Comoren aan te passen, terwijl de projectdoelstelling is om het risico van de
klimaatverandering voor de levens en het levensonderhoud te verminderen door de gevolgen voor
de watervoorraden in de Comoren te beperken.
Begunstigd land
Comoren
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Sector

Water/klimaat

Toegewezen middelen
EUR 150 000 van de
Vlaamse regering

Looptijd

2010-2014
(gesubsidieerd in
2012-13)

7. Financiële middelen en technologieoverdracht

Omschrijving
Het ontbreekt de gemeenschappen in de Comoren, de regeringen van de autonome eilanden
en de nationale regering momenteel aan technische kennis, managementvaardigheden en
fysieke en financiële middelen om het watervoorraadbeheer in de context van de verslechterde
klimaatomstandigheden goed uit te voeren of aan te kunnen. Het streefdoel van het project
is om het watervoorraadbeheer aan te passen aan de klimaatverandering in de Comoren,
terwijl de projectdoelstelling is om het risico van de klimaatverandering voor de levens en het
levensonderhoud te verminderen door de gevolgen voor de watervoorraden in de Comoren te
beperken. Tegelijkertijd zal dit project de adaptatieprioriteit “toename van de watervoorraad”
ten uitvoer leggen en bijdragen aan de adaptatieprioriteit “verbetering van de waterkwaliteit”.
Beide prioriteiten werden als zodanig aangemerkt tijdens het National Adaptation Programme of
Action (NAPA)-proces. Het project zal op alle drie de eilanden die de Unie der Comoren vormen,
worden uitgevoerd. Het richt zich met name op het verbeteren van het watervoorraadbeheer om
ondanks de veranderende klimaatomstandigheden de watervoorziening en -kwaliteit te doen
toenemen.
Hiertoe moeten de volgende resultaten worden bereikt:
Instellingen op nationaal en gemeenschapsniveau moeten worden versterkt om de informatie over
de klimaatverandering te kunnen integreren in het watervoorraadbeheer.
De watervoorziening en waterkwaliteit moeten voor zorgvuldig gekozen piloot-gemeenschappen
worden verbeterd, om de impact van de klimaatverandering te bestrijden.
Het bewustzijn en de kennis van goede praktijken op het gebied van adaptatie moeten worden
vergroot zodat er een continu proces van beleidsevaluatie en –ontwikkeling op gang komt.
De projectresultaten worden gezamenlijk ondersteund door UNDP en UNEP als gezamenlijke
Uitvoerende Agentschappen van het GEF.
Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Uitgevoerd door het UNDP, in samenwerking met lokale ngo's, regeringen en begunstigden.
Problemen waren reeds als zodanig aangemerkt in het NAPA en de rapporten inzake de
armoedebestrijding en de groeistrategie op de Comoren.

Technologieoverdracht
De Vlaamse steun wordt gebruikt om de hele waaier aan problemen op lokaal niveau aan te
pakken. Er wordt samengewerkt met de doelgemeenschappen op alle drie de eilanden. De steun
levert een directe bijdrage aan duurzamere resultaten, in overeenstemming met de verwachte
uitkomst van het project: Verbetering van de watervoorziening en waterkwaliteit voor zorgvuldig
gekozen pilootgemeenschappen, om de impact van de klimaatverandering te bestrijden.
De inwoners van de drie locaties profiteren als volgt van deze bijdrage:
Leden van de gemeenschap worden opgeleid om aanpasbare waterinterventies op een duurzame
wijze te beheren. Bij wijze van activiteit worden lokale waterzuiveringstechnologieën, zoals
gedecentraliseerde ecologische waterzuiveringssystemen, ingevoerd. Er is aandacht voor
bewustwording en mobilisatie van de gemeenschap om veilig gebruik van water en sanitaire
voorzieningen in de nabijgelegen gemeenschappen te promoten zodat watervervuiling zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
Duurzaam landbeheer op pilootlocaties. Er wordt een extra bijdrage geleverd om de opleiding
en ondersteuning van lokale landbouwproducenten in het duurzaam en veerkrachtig gebruik
van landbouwgrond te financieren. Hieronder valt ook de training die via de lokale Centra
voor Landbouwexpertise (ministerie van Landbouw) wordt gegeven, en de verstrekking van
starterszaden en landbouwgereedschappen voor een betere landbouwproductie.
Project-/programmatitel: Ontwikkeling van een gemeenschapsgericht wildlife-beleid in Zambia:
Inkomsten delen met de gemeenschappen in de Game Management Areas: 2012-2013
Doel
De regering van Zambia heeft zich er in haar Zesde Nationaal Ontwikkelingsplan toe verbonden
om de kostbare wilde flora en fauna en de uitgestrekte beschermde natuurparken van het land te
beschermen en het natuurtoerisme uit te breiden, het behoud van de biodiversiteit te bevorderen
en te streven naar economische groei met sociale gelijkheid.
Dit UNDP-project wil een nieuw beleidsvoorstel voorbereiden en promoten over de verdeling
van de inkomsten in de Game Management Areas van Zambia tussen de nationale overheid die
de wilde flora en fauna beheert en de gemeenschappen die in deze gebieden wonen. Hierdoor
krijgen gemeenschappen een belang in het systeem en voelen ze de verantwoordelijkheid
om het gebied samen met de Zambiaanse Wildlife Authority (ZAWA) te beheren. Zij kunnen
antistroopmaatregelen ondersteunen, als dorpswacht optreden en meedenken met de wijze
waarop het land wordt gebruikt. Hierdoor kan de wilde flora en fauna zich herstellen en zal er
een virtueuze cirkel ontstaan waarbij de druk op de internationaal waardevolle biodiversiteit in
deze gebieden wordt verminderd en het duurzame toerisme kan worden uitgebreid, met de daarbij
horende inkomsten.

Begunstigd land
Zambia

Sector

Biodiversiteit

Toegewezen middelen
EUR 150 000 van de
Vlaamse regering

Looptijd

2012-2013
(gesubsidieerd in
2012)

Omschrijving
Het project bouwt voort op de basis van een UNDP-project dat van 2006-2012 werd uitgevoerd
onder de naam Reclassification and Management of the National Protected Areas System
(Herindeling en beheer van het nationale systeem van beschermde gebieden). Dit project werd
gefinancierd door het GEF. Het voorgestelde project helpt ook de weg te plaveien voor een nieuw
door het GEF gefinancierd project dat in 2014 van start zal gaan onder de naam Strengthening
Management Effectiveness and Generating Multiple Environmental Benefits within and around
Protected Areas in Zambia (Versterking van de doeltreffendheid van het beheer en generatie van
meervoudige milieuvoordelen in en om de beschermde gebieden in Zambia) en het kan worden
gekoppeld aan de voorbereidingsactiviteiten van het door het GEF gefinancierde project. De
herziening van het wildlife-beleid en de wildlife-regelgeving is de cruciale ontbrekende schakel
tussen de twee door het GEF gefinancierde projecten. Om ervoor te zorgen dat het beleid wordt
aangenomen en succesvol ten uitvoer wordt gelegd, moet het, als onderdeel van de toezegging
van de regering om zich toe te leggen op gemeenschapsgericht beheer van de natuurlijke
hulpbronnen, ook aspecten van inkomstendeling bevatten, zodat de noodzakelijke beleidsbasis
ontstaat voor zowel het behoud van de biodiversiteit als een bloeiend duurzaam toerisme.
Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Uitgevoerd door het UNDP, in samenwerking met lokale ngo's, regeringen en begunstigden.

Technologieoverdracht
Dit project draait hoofdzakelijk rond capaciteitsopbouw (bijv. het raadplegen van stakeholders,
het beoordelen en opstellen van beleidsvoorstellen, het formuleren van aanbevelingen). Het
project voegt waarde toe aan de geplande GEF-investering in beschermde gebieden en aan het
toerisme in Zambia in de periode 2014-2018, doordat het de uitgangspunten vastlegt voor een
gemeenschapsgericht beheer van natuurlijke hulpbronnen en inkomstendeling. Het project levert
een bijdrage aan de beleidsontwikkeling met betrekking tot het brede wereldwijde portfolio van
het UNDP op het gebied van het beheer van beschermde gebieden, waaronder co-management
met lokale gemeenschappen en inheemse volkeren, door zowel uitgangspunten als praktische
richtlijnen voor de inkomstendeling te verstrekken. Wereldwijd is de uitbreiding van een
duurzaam toerisme niet gepaard gegaan met een automatische doorsijpeling van inkomsten en
voordelen naar de gemeenschappen, en de overheden hebben behoefte aan begeleiding om een
evenwichtig verdeelde groei tot stand te brengen. Dit project biedt een prachtige kans om ervoor
te zorgen dat deze uitgangspunten daadwerkelijk in praktijk worden gebracht.
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Project-/programmatitel: Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)
Doel
Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO), een gedecentraliseerd
samenwerkingsverband op het gebied van water en sanitaire voorzieningen, brengt de
Vlaamse spelers op het gebied van water bijeen. Door middel van dit partnerschap probeert
Vlaanderen voor 2015 zes miljoen mensen (evenveel als er inwoners zijn in Vlaanderen) in
ontwikkelingslanden aan veilig drinkwater en/of goede sanitaire voorzieningen te helpen, zoals
beschreven in MDO 7c.
Begunstigd land

Hoofdzakelijk Afrika
+ Ecuador

Sector

Water en sanitaire
voorzieningen

Toegewezen middelen

Looptijd

Sinds 2004

Omschrijving
Een project wordt door het Vlaams Partnerschap pas goedgekeurd als er ten minste drie
partners (twee Vlaamse partners en één lokale partner) bij het project betrokken zijn en eraan
bijdragen. Deze bijdrage kan in de vorm van financiële middelen of technische expertise worden
geleverd of een combinatie zijn van beide. De projecten krijgen via dit systeem subsidies van
de Vlaamse regering. Hierdoor krijgen de begunstigden directe toegang tot schoon water en
sanitaire voorzieningen of tot verbeterde hygiënische omstandigheden. Deze projecten worden
op basis van verschillende criteria gescreend.  Hoewel het primaire doel van dit programma
niet is om maatregelen te nemen om iets te doen aan de mogelijke invloed van het project op de
klimaatverandering of om iets te doen aan het mogelijke risico dat door de klimaatverandering
wordt gevormd, wordt er tijdens de evaluatie wel degelijk naar die zaken gekeken, net als naar
mogelijke andere milieuproblemen. De levering van water en sanitaire voorzieningen op een
duurzame wijze heeft immers substantiële gevolgen voor de klimaatsituatie.

Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
De partnerschappen creëren synergieën en leiden tot een gezonde uitwisseling van kennis en
expertise ten gunste van alle betrokkenen (Noord-Zuidsamenwerking, maar ook Noord-Noord en
Zuid-Zuid). Ook is er sprake van een financieel hefboomeffect, waarbij de financiële input van
de partners wordt gebruikt als noodzakelijke “eigen middelen” die nodig zijn om financiering te
verkrijgen van de Belgische of Europese ontwikkelingssamenwerking.

Technologieoverdracht
Infrastructuur voor watervoorziening en waterzuivering (pompen, putten, zonne-energiesystemen,
enz.), waarbij rekening wordt gehouden met de lokale menselijke en financiële capaciteit en de
beschikbaarheid van de benodigde materialen.
Elke introductie van infrastructuur of technologie of watervoorraadbeheer wordt voorafgegaan of
gevolgd door technische en financiële trainingen en workshops.

172

7. Financiële middelen en technologieoverdracht

Project-/programmatitel
“Construction de microcentrales hydro-électriques” (Bouw van microwaterkrachtcentrales)
Doel
De bouw van twee microwaterkrachtcentrales in de districten Rutsiro en Rubavu in Rwanda
(2880 kW)
Begunstigd land
Rwanda

Sector

DAC-sector: 23065 –
waterkrachtcentrales
en -dammen

Toegewezen middelen
EUR 8 163 620

Looptijd

2006 tot 2012

Omschrijving
De productie van energie is een prioriteit voor Rwanda. De Strategie voor Economische
Ontwikkeling en Armoedebestrijding II 2013-2018 streeft naar een productie van 500 MW. Het
huidige niveau is 100 MW. België heeft de productie van hernieuwbare energie altijd ondersteund
en zal dat ook blijven doen. Hiertoe heeft het de bouw van twee microwaterkrachtcentrales in
Keya en Nkora gefinancierd.
De primaire doelstelling draait niet om klimaatverandering, maar om energieproductie. Het steeds
groter wordende aandeel energie dat door waterkrachtcentrales wordt opgewekt, zal er echter
voor zorgen dat minder energie wordt gehaald uit brandstoffen, turf en andere bronnen die het
milieu schade toebrengen.
Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project: geen informatie.
Technologieoverdracht: Microwaterkrachtcentrale

Project-/programmatitel: Toegang tot elektriciteit voor de plattelandsbevolking door gebruik van
hernieuwbare energie (EPRER)
Doel
Relatief goedkope energie ter beschikking stellen van de plattelandsbevolking gedurende de
periodes waarin er minder energie wordt verbruikt.

Project-/programmatitel: Proyecto de Desarrollo Estrategico de los Recursos Naturales en Ayacucho
– Apurimac – Huancavelica – PRODERN I; N° PER0801511 – Strategische ontwikkeling van de
natuurlijke hulpbronnen in de regio's Ayacucho – Apurimac – Huancavelica

Omschrijving
Dit programma levert drie nuttige effecten op: elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen,
betere toegang tot elektriciteit, institutionele steun. Het eerste effect heeft betrekking op de bouw
van twee microwaterkrachtcentrales in Cyimbili en Rukarara. Daarnaast worden zonnepanelen
geïnstalleerd op gezondheidscentra (het is de bedoeling dat er uiteindelijk 46 komen). De
elektriciteit die door de zonnepanelen wordt gegenereerd, wordt niet in het stroomnet gebracht,
maar komt rechtstreeks ten goede aan de plattelandsbevolking die naar de gezondheidscentra
komt.
De primaire doelstelling draait niet om klimaatverandering, maar om energieproductie. Het steeds
groter wordende aandeel energie dat door waterkrachtcentrales en zonnepanelen wordt opgewekt,
zal er echter voor zorgen voor dat minder energie wordt gehaald uit brandstoffen, turf en andere
bronnen die het milieu schade toebrengen.

Doel
Het project werkt in synergie met lopende en geplande programma's, ondersteund door andere
donoren die direct of indirect de milieusector ondersteunen, dit om duplicatie te vermijden en
effectiviteit en efficiëntie te bevorderen. Daarom is ervoor gekozen om samen te werken met het
vice-ministerie van strategische ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen (VMDERN).
Het project richt zich op institutionele steun, in combinatie met regionale acties voor
landbeheer, duurzaam gebruik van biodiversiteit en valorisatie van natuurlijke hulpmiddelen
en ecosysteemdiensten. De thematische domeinen zijn afgebakend overeenkomstig de
bevoegdheden van VMDERN en in complementariteit met projecten en programma's van andere
partners
Institutionele steun op lange termijn laat de Peruaanse directoraten-generaal (DG Ruimtelijke
Planning, DG voor Evaluatie, Beoordeling en Financiering van Natuurlijk Erfgoed en DG
Biodiversiteit) toe de voorwaarden te creëren voor een versterkte samenwerking met regionale
overheden en andere ministeries.
Na het vier jaar durend project moeten de betrokken DG's een institutioneel leiderschap
opgebouwd hebben dat erkend wordt op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Het project moet er in slagen om DG's en regionale overheden te richten op een nieuwe aanpak
die het volgende behelst: ontwikkelen of aanpassen van beleid, plannen of instrumenten
voor ruimtelijke ordening, valorisatie van het natuurpatrimonium en duurzaam gebruik van
biodiversiteit in synergie met de lokale stakeholders.

Technologieoverdracht: Microwaterkrachtcentrales en zonnepanelen.

PERU

Begunstigd land
Rwanda

Sector

Toegewezen middelen

DAC-code: 23030 –
EUR 7 042 335.3
Energie: productie van
energie (hernieuwbare
bronnen)

Looptijd

2008-2013

Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project: geen informatie.

Land

Sector

Milieu

Toegewezen middelen
€ 2 717 115
(€ 2 610 000
Belgische bijdrage
en € 107 115
nationale bijdrage)

Looptijd

Sinds 2010
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Omschrijving
De algemene doelstelling van het programma is armoedebestrijding, in combinatie met een
leefmilieu dat gekarakteriseerd wordt door een duurzaam natuurlijk erfgoed.
De specifieke doelstelling van PRODERN is: het ministerie van Leefmilieu (MINAM) en de
regionale overheden (GORE) beheren het natuurlijk erfgoed in de interventiezone op een goede
manier.
Er zijn 4 verwachte resultaten:
1. De regionale overheid van Ayacucho en het gemeentebestuur van het district Cabana
hebben de capaciteit ontwikkeld om een Economisch en Ecologisch Zoneplan (ZEE) te
implementeren op micro-niveau, op basis van de ervaring van een piloot-ZEE op microniveau.
2. MINAM en GORE hebben de capaciteit ontwikkeld om projecten voor de valorisatie van het
natuurlijk erfgoed te implementeren.
3. GORE en MINAM hebben de capaciteit ontwikkeld om projecten voor het beheer en het
duurzaam gebruik van de biodiversiteit te implementeren.
4. Informatie over het thema “strategische ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen” is
verspreid en wordt gebruikt door beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau.

Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Een externe evaluatie van het project heeft nog niet plaatsgehad en is gepland voor november
2013. De volgende drie factoren zijn door het projectteam geïdentificeerd als sleutelfactoren voor
het succes:
Het integreren van de Directie voor Projecten in het ministerie van Leefmilieu (MINAM)
heeft er toe geleid dat nauw kon samengewerkt en gecoördineerd worden met 3 belangrijke
MINAM-directies: a) DG Ruimtelijke Planning (DGOT); b) DG voor Evaluatie, Beoordeling en
Financiering van Natuurlijk Erfgoed (DGEVFPN); c) DG Biodiversiteit (DGDB).
De integratie van veldbureaus in de regionale overheid van Apurimac, Ayacucho en Huancalevica
liet een nauwe coördinatie met de directies voor Economische Ontwikkeling en Beheer van
Natuurlijke Hulpbronnen van de regionale overheden toe. Speciale aandacht ging uit naar de
ontwikkeling en versterking van de institutionele capaciteiten van lokale en regionale overheden
om zo de integratie van bescherming van natuurlijke hulpbronnen als een sleutelcomponent van
duurzame ontwikkelingsplannen en hun respectievelijke budgetten te bevorderen.
De formulering en implementatie van pilootprojecten in het veld, gericht op microzoning en
het herstel van rivierbekkens in het hooggebergte, liet de ontwikkeling en versterking van de
capaciteiten van de lokale gemeenschappen toe, om zo hun welzijn en levensvoorziening te
verbeteren via het duurzaam beheer van deze bergecosystemen en de goederen en diensten waarin
zij voorzien.

174

7. Financiële middelen en technologieoverdracht

Overgedragen technologie
De belangrijkste vaardigheden en technologieën die zijn versterkt en / of overgedragen zijn:
1. Versterking van de institutionele capaciteit op nationaal en subnationaal niveau, met de
uitwisseling van ervaringen met andere landen in de regio over ruimtelijke planning,
de waardering van ecosysteemdiensten en -goederen, en het duurzaam beheer van de
biodiversiteit, door middel van beurzen en stages;
2. Capaciteitsopbouw op alle niveaus door middel van pilootprojecten op het vlak van
microzoning in de rivierbekkens in de (hoge) bergketens, geselecteerd op een participatieve
manier met de lokale en regionale overheden en de lokale bevolking;
3. Technologieën voor waterbeheer, weiland en bos in berggebieden, gebaseerd op eeuwenoude
kennis en traditionele praktijken, met integratie van moderne methodes en het gebruik van
inheemse soorten;
4. Restauratie van terrassen met irrigatiesystemen, door middel van het gebruik van traditionele
technologieën, om de productiesystemen in de Andes-gemeenschappen te verbeteren;
5. Bescherming en evaluatie van de biodiversiteit in de landbouw, met name inheemse
aardappelen en traditionele Andes-granen;
6. Verbetering van de genetische kwaliteit van het traditionele vee in de hoge Andes;
7. Versterking van de contacten met de markt en versterking van de waardeketen op basis van
lokale agrobiodiverse producten, met een certificaat van biologische oorsprong en volgens de
principes van een verantwoorde inkoop en eerlijke handel.
Project-/programmatitel: Hernieuwbare energie voor plattelandsontwikkeling
Doel
Het bevorderen van de plattelandsontwikkeling door toegang tot energie te verschaffen:
d.w.z. de toegang vergroten tot waterkracht, zonne- en windenergie voor gebruik in
niet aan het net gekoppelde installaties in plattelandsgebieden, dankzij investeringen in
hernieuwbare energiesystemen, stimulatie van microfinancieringsinitiatieven en institutionele
capaciteitsopbouw.
Begunstigd land
Mozambique

Sector

Stroomopwekking
(23030 – OESO/
DAC)

Toegewezen middelen
EUR 15 000 000
(er wordt nog een
extra bedrag van EUR
9 000 000 verwacht –
Nederlandse bijdrage)

Looptijd

Start 2010
Eerste technische
bijstand in 2011

Omschrijving
Het project maakt onderdeel uit van het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) dat in april
2008 tussen België en Mozambique werd afgesloten. De duur is vijf jaar.
Het project wordt uitgevoerd door het Fundo de Energia (FUNAE) en het Belgisch
Ontwikkelingsagentschap (BTC). Het ligt op één lijn met het strategisch plan van FUNAE en
heeft drie hoofdcomponenten:
– De toegang tot hernieuwbare energie in plattelandsgebieden vergroten (projecten voor zonneenergie, windenergie en waterkracht): elektriciteitsvoorziening in districten, administratieve
centra, scholen en gezondheidscentra door middel van fotovoltaïsche systemen; de bouw van
kleine waterkracht- of microwaterpompsystemen; de bouw van windpompen.
– Investeringen door middel van microfinanciering promoten: invoering en promotie van
microfinancieringsmechanismen; investeringsfondsen.
– FUNAE ondersteunen door middel van capaciteitsopbouw: institutionele ontwikkeling en
training.
Factoren die hebben bijgedragen aan het “succes” van het project
Na het MTR-project (februari 2013) leek het erop dat de doelmatigheid van het RERD-project
(gemeten als de bereikte resultaten (output) die – via de activiteiten—werden vergeleken met
de input) tot nog toe nogal laag was: het aanbestedingsproces voor fotovoltaïsche systemen en
de invoer van installaties hebben beide last van ernstige vertragingen. Er zijn momenteel zes
locaties waar de haalbaarheidsstudies nu zijn afgerond. Van die zes zijn er vijf klaar voor het
aanbestedingsproces, één locatie bevindt zich midden in het aanbestedingsproces; na evaluatie
van de FUNAE-windpompactiviteiten werd besloten de wind-waterpompactiviteiten stop te
zetten en in plaats daarvan te starten met de beoordeling van het windaanbod voor geselecteerde
niet aan het net gekoppelde gebieden; houdt verband met microfinanciering: de activiteiten
waren niet doelmatig omdat ze verstrikt raakten in misvattingen; de capaciteitsopbouw verliep
langzaam.

Project-/programmatitel: POLARIS
Doel
De productie van hernieuwbare energie (geothermische energie) uitbreiden. Hernieuwbare
energie is strategisch belangrijk voor het land. Geothermische energie draagt bij aan een
goedkope, stabiele, veilige en schone elektriciteitsvoorziening.
Begunstigd land
Nicaragua

Sector

Geothermische
energie

Toegewezen middelen
15 miljoen USD

Looptijd
1 jaar

Omschrijving
Uitbreiding van een geothermisch energieproject met 2 x 36 MW vermogen.

Factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project
Energiebron met een hoge mate van stabiliteit > 92%
Betrokken en financieel sterke aandeelhouders en een goede staat van dienst op het gebied van
management.
De regering staat positief tegenover de ontwikkeling van geothermische energie.
Nicaragua kan de dure invoer van brandstof om elektriciteit op te wekken terugdringen.
Technologieoverdracht
Geavanceerde technologie toegespitst op het efficiënt gebruik van geothermische energie.
Het project voldoet aan internationale milieu-, sociale en veiligheidsnormen.
Overdracht van kennis inzake de werking en het onderhoud van de geothermische stations.
Impact op de broeikasgasemissies/broeikasgasputten (optioneel)
Positief
Voorkomt de broeikasgasuitstoot van 362 000 ton CO2/per jaar

Technologieoverdracht
Waterkrachtsystemen, (fotovoltaïsche) zonnepanelen
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8.1. Algemeen beleid

8. Onderzoek
en systematische
waarneming

De voorbereiding van het deel ‘Onderzoek’ werd gecoördineerd
door:
Martine Vanderstraeten
Programmatorische Federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid (BELSPO)
De voorbereiding van het deel ‘Systematische waarneming’
werd ecoördineerd door:
Steven Dewitte
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Institutioneel gezien is België een soort
‘mini-Europa’, waarbij elk van de deelstaatoverheden (gewesten en gemeenschappen)
individueel verantwoordelijk is voor de domeinen wetenschap, technologie en innovatie (WTI) die haar bij wet werden toegewezen. Het lange decentralisatieproces dat in de
jaren 1970 op gang kwam, heeft geleid tot
een fascinerende verscheidenheid van instellingen en beleidsvisies die allemaal aangepast zijn aan de specifieke WTI-mogelijkheden en de sociale en economische behoeften
van de verschillende delen van België en hun
verschillende entiteiten (BRISTI, 2010)56.
België is een federale staat bestaande uit
zeven autonome entiteiten: de federale staat,
de drie gewesten en de drie gemeenschappen. Elk van deze entiteiten heeft haar eigen
bevoegdheid op het vlak van wetenschappelijk onderzoek binnen de krijtlijnen van
hun respectieve bevoegdheden, met inbegrip
van de implementatie van internationale en
supranationale overeenkomsten en instrumenten.
Aangezien technologie en innovatie gelinkt zijn aan de bevoegdheid economie, die
in hoofdzaak een gewestelijke bevoegdheid
is, en aan het hierbij behorend wetenschappelijk onderzoek, zijn het voornamelijk de
gewesten die hiervoor als bevoegde autoriteit gelden. Fundamenteel onderzoek, dat
meestal wordt verricht aan universiteiten en
andere instellingen voor hoger onderwijs, is
dan weer hoofdzakelijk een gemeenschapsbevoegdheid, aangezien de gemeenschappen

de bevoegde autoriteit zijn voor onderwijs
en onderwijsinstellingen.
De federale overheid is van haar kant
niet alleen de bevoegde autoriteit voor wetenschappelijk onderzoek binnen haar eigen
bevoegdheidsdomein, maar behoudt ook de
exclusieve bevoegdheid voor ruimteonderzoek binnen het kader van internationale of
supranationale instellingen en overeenkomsten en geldt bovendien als de bevoegde autoriteit voor de implementatie en organisatie
van netwerking en de uitwisseling van gegevens tussen wetenschappelijke instellingen
op nationaal en internationaal niveau. Op
voorwaarde dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld met de bevoegde
entiteiten kan ze daarnaast ook wetenschappelijke programma’s en activiteiten opzetten
die een uniforme implementatie op nationaal
of internationaal niveau vereisen. Voorts kan
de federale overheid ook het initiatief nemen
tot een waaier aan wetenschappelijke onderzoeken die normaliter tot de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen en gewesten behoren, als het om wetenschappelijk
onderzoek gaat binnen het kader van internationale of supranationale overeenkomsten
of activiteiten die voor België als verdragspartner gelden of die de belangen van een
gemeenschap of gewest overstijgen.
Zowel de gemeenschappen als de federale overheid dragen de eindverantwoordelijkheid voor een aantal verschillende openbare
wetenschappelijke instellingen.

http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/
BRISTI/Bristi_tome1_2010_en.pdf.
56

Verschillende academies, zoals de Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, de
Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België, zijn voornamelijk ondersteunende
structuren die verantwoordelijk zijn voor de
verspreiding van informatie over onderzoek
en worden gesubsidieerd door de verschillende federale en gefedereerde entiteiten.
Samenwerking, coördinatie en overleg,
kortom de basis voor de formulering van
beslissingen en standpunten op het vlak van
onderzoeksbeleid, worden door de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) en de
Commissie Federale Samenwerking (CFS)
georganiseerd, twee permanente commissies
van de Interministeriële Conferentie over
Wetenschapsbeleid (IMCWB).
Op administratief niveau verstrekken
beide comités advies over kwesties die de
federale overheid en de subgebieden op respectievelijk het internationale en het Belgische niveau aangaan. Ook zij zijn samengesteld uit hoge ambtenaren van de federale
staat, de gemeenschappen en de gewesten.
Beslissingen worden in de CFS/CIS bij consensus genomen. Er bestaan beleidslijnen inzake klimaatonderzoek op elk beleidsniveau
en klimaatgerelateerde onderzoeks- en waarnemingsactiviteiten worden vooral verricht
in universiteiten en onderzoeksinstellingen.
De verdeling van de WTI-bevoegdheden
over de diverse overheden in België is dus
eerder gebaseerd op bevoegdheidsdomei-

nen dan op de belanghebbenden. Dit wordt
duidelijk geïllustreerd door het voorbeeld
van de universiteiten, de hoofdrolspelers in
het Belgisch onderzoekssysteem. Terwijl
de Gemeenschappen bevoegd zijn voor het
onderzoek aan alle instellingen voor hoger
onderwijs (IHO), zowel universiteiten als
hogescholen, en de financiering hiervan beheren, kunnen ook de federale overheid en
de gewesten projecten van IHO’s financieren
voor WTI-activiteiten die binnen het bereik
van hun bevoegdheden vallen. Concreet betekent dit dat IHO’s fondsen kunnen ontvangen van zowel de federale overheid, de gewesten als van de gemeenschappen (volgens
hun ligging en taalstelsel). De doeleinden en
de voorwaarden die aan deze fondsen gekoppeld zijn, verschillen dan wel naargelang de
overheid die ze heeft toegekend (BRISTI,
2010).
In dit hoofdstuk zullen we de huidige beleidsdoelstellingen op het vlak van klimaatgerelateerd onderzoek voor elke overheid en
voor de belangrijkste spelers en maatregelen
trachten te beschrijven. Verder zullen we
vooruitblikken naar de toekomstige oriëntatie van het beleid, in het bijzonder in het licht
van de ‘Europa 2020’-strategie van de Europese Commissie, de implementatie van de
Europese Onderzoeksruimte en het toekomstige Europese onderzoeks- & innovatieplan.
Het huidige hoofdstuk is bedoeld als aanvulling op en actualisering van Hoofdstuk 8
van de Vijfde Nationale Mededeling waarin
sterker uitgewijd wordt over de institutionele
aspecten van het wetenschapsbeleid die vrijwel ongewijzigd zijn gebleven.

8.2. Onderzoek
8.2.1 Internationale samenwerking
Klimaatgerelateerd onderzoek is een
typisch domein voor internationale samenwerking. De reden hiervoor is zijn grensoverschrijdende karakter, de complexiteit
van het klimaatsysteem en de impact van
klimaatverandering en -variatie. Die samenwerking heeft betrekking op diverse activiteiten: zowel onderzoek en waarneming als
wetenschappelijke evaluatie en integratie.
België is actief op al die vlakken.
Op Europees niveau vindt de samenwerking plaats via coördinerende instrumenten
voor nationaal gefinancierd onderzoek, zoals ERA-NET’s (Europese netwerken van
onderzoeksfinancierders en -beheerders),
COST (een intergouvernementeel kader
voor Europese samenwerking op het vlak
van wetenschap en technologie), ESFRIs
(Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuur) en JPI’s (gezamenlijke
programmeringsinitiatieven). Het doel is de
waarde van relevante nationale en Europese
onderzoeks- en ontwikkelingsfinanciering
(O&O) te vergroten via gecoördineerde en
gezamenlijke planning, implementatie en
evaluatie van nationale onderzoeksprogramma’s. Het JPI Connecting Climate Change
Knowledge for Europe (JPI Climate), FACCE (Agriculture, Food Security and Climate
Change) en Urban Europe zijn al operationeel en concentreren zich specifiek op klimaatonderzoek. Het JPI FACCE onderzoekt
hoe duurzame landbouw ontwikkeld kan

worden, rekening houdend met voedselveiligheid en klimaatverandering. MACSUR
is hier een voorbeeld van. Het JPI Urban
Europe streeft naar een vermindering van
de ecologische voetafdruk van steden en
promoot klimaatneutraliteit. Het JPI Climate wil bijdragen tot de sterk gecoördineerde
ontwikkeling van kennis, niet alleen door het
verbeteren van de wetenschappelijke vakkennis over klimaatverandering, risico’s en
adaptatieopties, maar ook door deze kennis
in verband te brengen met besluitvorming
over veiligheid en omvangrijke investeringen in klimaatgevoelige sectoren in Europa,
evenals de ontwikkeling van ‘klimaatdiensten’. Hoewel het gezamenlijk programmeringsinitiatief Healthy and Productive Seas
and Oceans (JPI Oceans) een uitgebreider
actieterrein heeft dan louter klimaatkwesties, zal het zich natuurlijk ook buigen over
de sleutelrol van de oceanen voor het klimaat
en aardsysteem.
Binnen de krijtlijnen van gezamenlijke
oproepen van deze JPI’s worden geselecteerde projecten gesteund via de verschillende
financieringsagentschappen of worden aspecten van de strategische onderzoeksagenda’s van de JPI’s opgenomen in de nationale
onderzoeksprogramma’s.
Afgezien van de deelname aan deze JPI’s,
is België ook een partner in het Europees onderzoeksinfrastructuurproject genaamd Integrated Carbon Observation System (ICOS).
Het beoogde doel van deze infrastructuur is
het ontcijferen van de broeikasgasbalans en
dat met name in Europa. ICOS zal voor de
langetermijnwaarnemingen en de ontwikkeling van producten zorgen die nodig zijn om
de huidige stand van zaken te begrijpen en
het toekomstige gedrag van de koolstofcy177

clus te voorspellen, alsook de doeltreffendheid van koolstofsekwestratie en/of broeikasgasreducties opvolgen. Daarnaast levert
het ook een bijdrage aan het Europese aandeel in de broeikasgaswaarnemingen binnen
het kader van GEO, WMO-GAW en GTOS’.
De infrastructuur bestaat uit een netwerk
van terrestrische, atmosferische en oceanische meetstations, analytische laboratoria
en thematische centra. Een gezamenlijk
datacentrum (‘Carbon Portal’) biedt gratis
een gebruiksvriendelijke toegang tot zowel
ICOS-gegevens als webbased tools voor het
bestuderen van de broeikasgasbronnen en
-putten. Zo kunnen de gegevens gebruikt
worden voor de validatie van teledetectieproducten, voor wetenschappelijke evaluaties en voor modellering.
De onderzoeksgroep van Plant and Vegetation Ecology (PLECO) en het Centre of
Excellence ECO van de Universiteit Antwerpen vormen het Focal Point (aanspreekpunt)
voor België en zijn verantwoordelijk voor
het Ecosystem Thematic Centre (ETC), samen met de Universiteit van Tuscia (Viterbo,
Italië) en INRA Bordeaux (Institut National
de la Recherche Agronomique; Bordeaux,
Frankrijk).
Er zijn drie Ecosystem Stations in Vlaanderen, waarvan er twee (Brasschaat en
Lochristi) op dit ogenblik operationeel zijn.
Het derde station in Maasmechelen is in aanbouw. De Herculesstichting stelt over een
periode van zes jaar (2013-2018) 8,6 miljoen
EUR ter beschikking voor de bouw van drie
terrestrische stations, een oceanografisch
station (RV Simon Stevin) en het Thematisch
Centrum ‘Ecosystems’. De onderzoeksgroep
‘Unit of Biosystem Physics’ in Wallonië is
verantwoordelijk voor drie ecosysteemstati178

ons (Vielsalm, Lonzée en La Robinette) die
sinds januari 2013 voor een periode van 8
jaar gefinancierd worden. De oceaancomponent van ICOS-Belgium bestaat op dit ogenblik uit één onderzoeksschip, nl. de Simon
Stevin, dat beheerd wordt door het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ). Verder wordt
er op dit ogenblik ook actie ondernomen om
het federale onderzoeksschip Belgica (beheerd door BELSPO en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
in samenwerking met de Belgische marine)
in deze infrastructuur op te nemen.
In het kader van de creatie van de Europese Onderzoeksruimte nemen Belgische
financieringsagentschappen deel aan ERANET’s, waarvan sommige relevant zijn voor
klimaatonderzoek. Zo is energie, met eventuele links naar klimaatkwesties, één van de
thema’s van de huidige oproep van ERAfrica
in 2013.
Als onderdeel van COST nemen Belgische onderzoekers deel aan meer dan 30
lopende COST-acties in het domein ‘Earth
System Science and Environmental Management’ (ESSEM). Voorbeelden hiervan
zijn: ‘Towards a more complete assessment
of the impact of solar variability on the
Earth’s climate’, ‘Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products
for monitoring severe weather events and
climate’ (GNSS4SWEC), ‘Assessment of
European Agriculture, water use and trade
under climate change’ (EURO-AGRIWAT),
‘Basic Concepts for Convection Parameterization in Weather Forecast and Climate
Models’, enz.
Binnen het zevende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling zijn Belgische teams
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bijzonder actief in bijvoorbeeld ‘Estimating
the future contribution of continental ice to
sea-level rise’ (ICE2SEA), ‘The terrestrial Carbon cycle under Climate Variability
and Extremes a Pan-European synthesis’
(CARBO-Extreme), ‘Comprehensive Modelling of the Earth system for better climate prediction and projection’ (COMBINE),
‘Reducing Emissions from Deforestation
and Degradation through Alternative Land
uses in Rainforests of the Tropics’ (REDDALERT), ‘Earth system Model Bias Reduction and assessing Abrupt Climate change’
(emBRACE), ‘Climate Change: Learning
from the past climate’ (PAST4FUTURE) en
tal van andere projecten.
Afgezien daarvan zijn er ook diverse
onderzoeksinstellingen en universiteiten
vertegenwoordigd in een aantal gezamenlijke programma’s die deel uitmaken van de
Europese Alliantie voor Energieonderzoek
(EERA), waarin wetenschappelijke instellingen en universiteiten zich samen buigen
over technologie- en beleidskwesties van het
Strategisch Plan voor Energietechnologie
(SET-plan).
België zet zich sterk in voor het SETplan. Het doel van het SET-plan is om de
ontwikkeling en uitrol van koolstofarme
technologieën te versnellen teneinde de ambitieuze 20-20-20 doelstellingen te halen
en Europa te helpen om tegen 2050 uit te
groeien tot een echte koolstofarme economie met een 80 tot 95 % vermindering van
de broeikasgasemissies. Daarom wordt het
ook beschouwd als een belangrijke technologiepijler van het Europese energie- en
klimaatbeleid. Het SET-plan effent het pad
voor een doeltreffende gecoördineerde aanpak voor alle Europese lidstaten op het vlak

van energietechnologie. Als onderdeel van
het SET-plan nemen Vlaanderen en Wallonië
ook deel aan Solar ERA-NET en ERA-NET
Plus European Wind Atlas. En in datzelfde
kader neemt Vlaanderen eveneens deel aan
Ocean Energy ERA-NET.
Voorts is België, via BELSPO, tevens
lid van het Energy Technology Systems
Analysis Programme, een implementatieovereenkomst van het Internationaal Energieagentschap (IEA-ETSAP). De betrokken
onderzoeksteams (VITO - KULeuven) werken samen aan de handhaving en ontwikkeling van een reeks 4E-modellen (energie/
economie/ecologie/engineering) met het oog
op het aanreiken van energiescenario’s en
energie- en milieuanalyses voor de langere
termijn, op nationaal, regionaal (multinationaal) of mondiaal niveau.
Internationale klimaatgerelateerde onderzoeksprogramma’s waaraan Belgische
onderzoekers deelnemen, zijn o.a. (onvolledige lijst):
–– het Internationale Geosfeer-Biosfeer
Programma (IGBP) en met name de kernprojecten SOLAS (Surface-Ocean-Lower Atmosphere Study), PAGES (Past
Global Changes), in het bijzonder het
Regionale (oceaan en Afrika) 2K-initiatief.
–– het Wereldprogramma voor Klimaatonderzoek (WCRP): in het bijzonder,
Climate Variability and Predictability
(CLIVAR en EUROCLIVAR), de Arctic
Climate System Study (ACSYS), Climate and Cryosphere (CLIC), en Stratospheric Processes and their Role in Climate
(SPARC)
–– het European Network for Earth System
Modelling (ENES).

8.2.1.1 Federale overheid
BELSPO is de vijfde grootste contribuant aan de onderzoeksprogramma’s van het
Europese Ruimteagentschap (ESA) en participeert in bijna alle ESA-programma’s. De
klimaatgerelateerde programma’s van het
ESA zijn het ’ruimteweerprogramma’ en het
aardobservatieprogramma. BELSPO neemt
actief deel aan beide programma’s en levert
ook aanzienlijke bijdragen aan internationale aardobservatieprogramma’s zoals GEO,
ESA, EUMETSAT, ECMWF, GMES/COPERNICUS, enz., waarvan bepaalde aspecten relevant zijn voor het klimaat.
Binnen een bilaterale samenwerkings
context financierde BELSPO tevens bilaterale programma’s met Vietnam en China. Deze
projecten hielden voor Vietnam verband met
de impact van klimaatverandering, landgebruik en woestijnvorming en met de ontwikkeling van modellen voor het beheer van
visbestanden in het licht van de klimaatverandering, en voor China met de impact van
biogene emissies. Meer informatie over deze
projecten vindt u op: http://www.belspo.be/
belspo/fedra/prog.asp?l=en&COD=BL.
Sinds 2012 focust de bilaterale samenwerkingsregeling zich op het aanvullen van
netwerkvorming met het oog op een structurele samenwerking op lange termijn. Klimaatverandering is een thema dat aangepakt
kan worden binnen een door beide partijen
gefinancierde gezamenlijke oproep, d.w.z.
BELSPO en de bilaterale partner.
De eerste oproep resulteerde in een gezamenlijk project met Burundi rond de exploitatie van waarnemingen voor klimaattoepassingen en een verbetering van de
onderzoekscapaciteit in het kader van het sa-

menwerkingsinstrument ‘Netwerkvorming
met Federale Wetenschappelijke Instellingen’ (FWI’s), een instrument voor de FWI’s
om kennis, ideeën, ervaringen en onderzoekers met derdelanden uit te wisselen.
BELSPO treedt op als aanspreekpunt
voor het klimaatpanel van de VN (IPCC) en
stimuleert wetenschappers en deskundigen
om actief deel te nemen aan IPCC-activiteiten als auteur of recensent of om bij te dragen tot het bepalen van een Belgisch standpunt. Meer bepaald financiert de dienst een
technisch en wetenschappelijk ondersteuningsteam om prof. Jean-Pascal van Ypersele, vice-voorzitter van het IPPC, te helpen.
Als onderdeel van de Belgische deelname aan het JPI Climate zal het secretariaat
van dit JPI bij BELSPO ondergebracht worden en zal er een budget worden vrijgemaakt
door zowel BELSPO als het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen voor de
eerste gezamenlijke ‘JPI Climate’-oproep.
De onderzoeksprogramma’s van BELSPO, zoals Wetenschap voor een Duurzame
Ontwikkeling (WDO) en BRAIN-be Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks, die zich bezighouden met
klimaatgerelateerde thema’s, staan open
voor deelname van buitenlandse onderzoeksteams.
Op federaal niveau is er ook een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor
alle industriële ontwikkelingen die nodig
zijn voor door Airbus ontwikkelde vliegtuigen. Een aanzienlijk deel van de middelen
voor dit onderzoek gaat naar ‘groene’ vliegtuigen: minder emissies, minder geluidshinder.

Het beleid m.b.t. de nucleaire sector, de
nucleaire brandstofcyclus en nucleair O&O
is de exclusieve verantwoordelijkheid van de
Belgische federale overheid. Hoewel beslist
werd om geleidelijk aan te stoppen met de
productie van elektriciteit via kernsplitsing,
erkent de Belgische overheid het belang
van investeringen in nucleair onderzoek
ter ondersteuning van de veilige werking
van kerncentrales in België en Europa, de
ontwikkeling van duurzame oplossingen
voor het beheer van radioactief afval en de
toekomstige buitengebruikstelling en ontmanteling van kerncentrales. Het Belgische
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)
is volop bezig met de ontwikkeling van de
multifunctionele onderzoeksinfrastructuur
MYRRHA in het kader van de Europese ESFRI-roadmap en het Europees initiatief voor
duurzame kernenergie European Sustainable
Nuclear Industrial Initiative (ESNII) van
het Technologieplatform voor duurzame
kernenergie Sustainable Nuclear Energy
Technology Platform (SNETP) ter ondersteuning van het SET-plan. Als lidstaat van
de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy – F4E) draagt
België ten slotte ook bij tot de ontwikkeling
van fusie-energie, met als doel in 2050 met
de productie van koolstofvrije elektriciteit te
kunnen starten.
8.2.1.2 Wallonië
Na de goedkeuring in 1996 van het actieplan om Wallonië voor te bereiden op de
toekomst (Préparer l‘avenir de la Wallonie)
focuste de Waalse regering haar inspanningen op een duidelijke identificatie van technologische segmenten in samenspraak met
alle betrokken stakeholders.

Enkele voorbeelden van Europese projecten:
–– Regions of Knowledge (RoK) SCOT
(Smart CO2 Transformation): wil een
aanzienlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een economie gebaseerd
op de recyclage van CO2 met bijna geen
restafval. In de context van een levenscyclusanalyse (LCA) streeft het consortium
ernaar om onderzoek en innovatie voor
de ontwikkeling van CO2-recyclagetechnologieën en -diensten te promoten en
afvallozingen te vermijden.
–– ERA-NET on Solar Electricity for the
Implementation of the Solar Europe Industry Initiative.
–– Projecten van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Wallonië is (via België) sinds 1990 lid
van de implementatieovereenkomsten (IA’s)
van het Internationaal Energieagentschap
(IEA). De voornaamste IA’s zijn: ‘Energy
Conservation and Emissions Reduction in
Combustion’ (ECERC), ‘Energy Conservation in Building and Community Systems’
(ECBCS) en ‘Solar Heating and Cooling’
(SHC). In samenwerking met de andere gewesten heeft het Waals Gewest ook de participatie gefinancierd van het Wetenschappelijk
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
(WTCB) aan de bijlage ‘Hybrid Ventilation’
van de ECBCS-uitvoeringsovereenkomst
van het IEA. Als onderdeel van het SET-plan
neemt Wallonië verder in het bijzonder ook
deel aan Solar ERA-NET en ERA-NET Plus
European Wind Atlas.
Tot slot werden er eveneens diverse projecten gefinancierd inzake de ontwikkeling
van de waarde van duurzame energie en rationeel energiegebruik.
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8.2.1.3 Het Vlaams Gewest
Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en evaluatie van
het nationaal en internationaal beleid inzake
economische ondersteuning, wetenschap
en innovatie in Vlaanderen. Samen met het
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
(FWO) en de Herculesstichting (financiering van infrastructuur) is het EWI betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s en netwerken over klimaatgerelateerde
kwesties, zoals ERA-NET’s (Eco-innovera,
Transport ‘future traveling’, enz.), het gezamenlijk technologie-initiatief inzake brandstofcellen en waterstof (FCH), ESFRI’s,
JPI’s, KIG’s (kennis- en innovatiegemeenschappen),…
Het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) is een strategisch
onderzoekscentrum dat werd opgezet ter
vergemakkelijking van de overgang naar
een duurzamere industrie en een geringere
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Intussen speelt het VITO al een toonaangevende rol in Vlaanderen op het vlak van
energie-innovatie in de metropolische regio
via het gezamenlijk initiatief EnergyVille,
door een aantal Vlaamse baanbrekende projecten (bv. LINEAR) te coördineren. Bovendien zet het samen met KIG InnoEnergy
van het Europees Instituut voor Innovatie en
Technologie (EIT) een eerste stap richting
realisatie van een prestigieus Europees kenniscentrum. In dit kader wordt het dan ook
erkend als Europees knooppunt van ‘intelligente en energie-efficiënte steden en gebouwen’ en werkt het samen met meer dan
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25 Europese partners, met inbegrip van een
aantal belangrijke industriële spelers (bv.
Total, EDF, ABB, EANDIS en Vattenfall).
Als initiatiefnemer, voorzitter en onderdeel
van BERA (Belgische alliantie voor energieonderzoek) speelt het VITO daarnaast ook
een belangrijke rol in de EERA (Europese
alliantie voor energieonderzoek), zowel als
vertegenwoordiger van BERA binnen EERA
ExCo als in de hoedanigheid van deelnemer
aan tal van gezamenlijke programma’s (JP’s)
van EERA, zoals Smart grids, Smart Cities,
Geothermal Energy, Energy Storage en Economic, Environmental and Social Impacts of
Energy Policies and Technologies.
Verder is het VITO eveneens partner in
het European Topic Centre for Air Pollution
and Climate Change Mitigation, dat het Europese Milieuagentschap in diverse thema’s
rond milieu en broeikasgassen ondersteunt.
Het VITO is tot slot ook initiatiefnemer van
of anders betrokken bij een groot aantal projecten over ‘smart grids’, ‘smart cities’ en
transitie in het kader van het zevende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek
en Technologische Ontwikkeling (FP7):
LINEAR, S3C (Smart Consumer – Smart
Customer – Smart Citizen), STEP UP, ARTS.
Vlaanderen is één van de coördinatoren
van JPI Oceans dat onder meer de impact
van menselijke activiteiten en klimaatverandering op oceanen onderzoekt. Het nieuwe
Vlaamse onderzoeksschip ‘Simon Stevin’,
dat onderzoek op zee zal verrichten, werd in
2012 gedoopt. Het Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI) financiert
en beheert het Vlaams Trustfonds ter ondersteuning van de wetenschappelijke activiteiten van UNESCO (FUST – The Flanders
UNESCO Science Trust Fund). Kwesties
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zoals de waterbehoeften in gebieden die onder druk staan als gevolg van de klimaatverandering, worden via het International Hydrological Programme (IHP) van UNESCO
onderzocht. Het Vlaams Milieuagentschap
(VMA) participeert actief in een aantal Interreg-projecten rond het thema ‘water’.
Naar oplossingen voor de overstromingsproblemen wordt gezocht in het EU-project
FloodResilienCity. In het WEISS-project
werken het VMA en het VITO samen om de
waterkwaliteit in kaart te brengen (analyse)
en er verslag over uit te brengen. Het VMA
coördineert verder ook het Interreg-project
Joaquin (Joint Air Quality Initiative) inzake
luchtverontreiniging en investeert binnen dit
Europese project in uitrusting voor het meten van ultrafijne deeltjes.
Als onderdeel van het ESFRI-project
‘ANAEE’ (Infrastructure for Analysis and
Experimentation on Ecosystems) investeert
Vlaanderen ten slotte 3,2 miljoen EUR in
de ontwikkeling van een ecotron57 om de
impact van klimaatverandering op ecosystemen en organismen te analyseren.
8.2.1.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Gewestelijk plan voor innovatie
2007-2013 dat in 2012 bijgewerkt werd om
de periode 2013-2020 te bestrijken, identificeert het leefmilieu als één van drie prioritaire pijlers voor het Brusselse onderzoek.
In deze context en door middel van diverse
ondersteuningsmaatregelen heeft het gewest
de ontwikkeling van transnationale onderzoeksprojecten met een positieve impact op
het klimaat gestimuleerd.
Zo is er vandaag, om de deelname van in
Brussel gebaseerde spelers aan diverse Europese of internationale onderzoeksprogram-

ma’s aan te moedigen, steun beschikbaar
voor KMO’s, universiteiten en onderzoeksinstellingen die een project met internationale
partnerschappen willen implementeren. Via
dit initiatief financiert INNOVIRIS de voorbereiding van, de onderhandelingen over en
de indiening van O&O-projecten waarbij
een of meer deelnemers uit Brussel en een of
meer buitenlandse entiteiten betrokken zijn,
in het kader van Europese O&O-programma’s. Sinds in 2011 het startschot gegeven
werd voor deze steunmaatregel, heeft INNOVIRIS de voorbereiding van twee projecten op het vlak van klimaatveranderingsmitigatie via de ontwikkeling van hernieuwbare
energie gefinancierd. Het eerste project had
betrekking op de prestaties van fotovoltaïsche installaties en het tweede richtte zich
op de ontwikkeling van windturbines voor
stedelijke gebieden.
Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) vervult de rol van nationaal
contactpunt (NCP) voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in het kader van FP7
en zijn Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP). Zo steunde
het BEA in 2012 bijvoorbeeld de ontwikkeling van twee projecten ter verbetering van
de energie-efficiëntie en ter vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen op grote schaal in een stedelijke omgeving (SALIENT en BePixie).

Ecotrons zijn sterk geïnstrumentaliseerde onderzoeksplatformen, ontworpen voor ecosysteemonderzoek in een besloten, gecontroleerde omgeving en
onder gerepliceerde omstandigheden, die toelaten om
complexe ecologische processen te manipuleren en te
meten.
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Het BAO exploiteert ook het Greentech-centrum (www.brusselsgreentech.be/nl)
en is betrokken bij verschillende milieu- en
klimaatveranderingsprojecten, zoals het
‘BSE (Brussels Sustainable Energy)’-project
van het EFRO betreffende de opstelling en
implementatie van een strategisch plan voor
de ontwikkeling van zes economische sectoren op het vlak van milieu (ecoconstructie,
hernieuwbare energie, groene chemische
stoffen en groene en witte biotechnologieën,
water, afval en duurzame voedselbevoorrading), en het transnationale GreenOV-project (www.greenov.net) voor de duurzame
renovatie van bestaande gebouwen.

8.2.2 Binnenlandse activiteiten
8.2.2.1 Federale onderzoeksprogramma’s
en activiteiten
De administratieve structuur die instaat
voor de implementatie van het federale wetenschapsbeleid is BELSPO die onder de
bevoegdheid van het Ministerie voor Wetenschapsbeleid ressorteert. Een belangrijke
basis van het federale wetenschapsbeleid
voor de komende jaren is de beheersovereenkomst die recent werd opgesteld tussen
de voorzitter van BELSPO en de bevoegde
Minister van dat moment. De overeenkomst
besteedt heel wat aandacht aan klimaatveranderingskwesties. De ontwikkeling van referentie-expertise binnen de federale wetenschappelijke instellingen, in het bijzonder op
het vlak van het klimaat, geldt als één van de
belangrijkste aandachtsdomeinen.
Expertiseplatform over klimaatscenario’s
Op dit moment zijn er drie courante types
van klimaatscenario’s in België: het door het

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)
ontwikkelde scenario met het hoge-resolutiemodel ALADIN, het met Prudence RCMS
in het kader van het WDO-project CChydr
ontwikkelde scenario en het met COSMO
Climate Limited area Modelling (CCLM) in
het kader van het WDO-project MACCBET
ontwikkelde scenario.
De nieuwe scenario’s die in het IPCC
AR5 worden gebruikt en op RCP’s zijn
gebaseerd, de behoefte aan bijkomende
schaalverkleinende stappen en een onzekerheidsanalyse (statistische en stochastische
methoden) van de modellen die voor impactanalyse en adaptatie worden gebruikt,
alsook de ontwikkeling van klimaatdiensten,
zijn kwesties waarmee nog geen rekening
wordt gehouden in de drie voormelde klimaatscenario’s. Een recent opgezet expertiseplatform over klimaatscenario’s zal de ontwikkeling van coherente klimaatscenario’s
sturen en een ‘aanpak op lange termijn’ ontwikkelen met betrekking tot de behoeften op
het vlak van scenario- en modelontwikkeling
in de toekomst. Deze belangrijke ontwikkeling effent het pad voor de ontwikkeling van
een meer dienstgerichte omgeving.

Op dit ogenblik werden er resultaten geproduceerd voor het oude A1B IPCC-scenario. De globale schaalinput van het regionale
model werd gehaald uit de output van de klimaatsimulaties van het globale CRNM-model van Météo France, waarover gerapporteerd werd in het vierde assessmentrapport
van het IPPC. Figuur 8.1 toont ons een voorbeeld van de gevolgen van de opwarming in
België volgens dit scenario.

Het klimaatmodel werd gebruikt om de
impact van klimaatverandering te bestuderen op de verergering van in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ervaren hittegolven,
onder invloed van het ‘stedelijk hitte-eilandeffect’ (UHI). Deze studie toont dat we ons
volgens dit A1B-scenario ruwweg 40 tot 50
meer hittegolven kunnen verwachten over
een tijdsspanne van 30 zomers tussen 2071
en 2100, in vergelijking met hun frequentie

Figuur 8.1 Wereldwijde opwarming voor België, berekend aan de hand van het
ALARO-klimaatmodel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut: gemiddelde
zomertemperatuur (in graden Celsius) voor de jaren 1961-1990 (links) en voor de
periode 2071-2100 (rechts), volgens het A1B IPCC-scenario

Kader - illustratie
In 2011 begon het Koninklijk Meteorologisch Instituut met het berekenen van regionale klimatologische scenariosimulaties
met behulp van het ALARO-model. Sinds
2011 gebruikt het KMI dit model ook voor
de berekening van Belgische scenario’s.
De voorbije jaren werd het ALARO-model
voorts grondig gevalideerd voor hittegolven
en extreme neerslag. Bij zulke extreme gebeurtenissen zal het gebruikt worden om de
lokale klimaatimpact te bestuderen.
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onder de huidige klimaatomstandigheden.
De studie kwam verder ook tot de interessante vaststelling dat het uitgestrekte Zoniënwoud in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gunstige impact had op de mitigatie
van het opwarmingseffect.

Figuur 8.2 Kaarten die de gemiddelde jaarlijkse neerslag (in mm) tonen voor het
huidige klimaat (bovenaan links voor 1976-2005) en voor omstreeks 2050 op basis
van het W-scenario (onderaan links) en het W+-scenario (onderaan rechts).

Een belangrijke toepassing van regionale klimaatmodellen is de evaluatie van de
impact die klimaatverandering heeft op de
samenleving, op basis van door het IPCC
geformuleerde projecties. Zo bleken uit een
initiële studie de voordelen van een model
met een hogere resolutie binnen de context
van de simulatie van hittegolven in de twintigste eeuw.
Op verzoek van de provincies Oost- en
West-Vlaanderen werd een klimaatatlas opgesteld, die informatie verstrekte over de
verwachte klimaatverandering gedurende de
volgende eeuw (zie Figuur 8.2).
Federaal referentiecentrum voor
klimaatexpertise
Binnen verschillende federale wetenschappelijke instellingen (het KMI, het
BIRA-IASB, de KSB, het KMMA en het
KBIN) die deel uitmaken van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, is er een significante, zij het
sterk gefragmenteerde expertise beschikbaar
over klimaatgerelateerd onderzoek en klimaatgerelateerde diensten. Bovendien beschikken deze instellingen over heel wat klimaatgerelateerde waarnemingen, o.a. voor
België, Afrika en Antarctica: herhaaldelijke
metingen van essentiële klimaatvariabelen
en andere zaken.
Met het oog op de ontwikkeling van
nieuwe strategieën, het bereiken van voldoende kritieke massa om elke federale in-
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stelling toe te laten op internationaal niveau
een sleutelrol te spelen in het klimaatonderzoek, de synergieën tussen de instellingen te
versterken, overlappingen in onderzoeksactiviteiten te vermijden en de expertise te bundelen die nodig is om een antwoord te kunnen formuleren op de dringende vragen die
door de samenleving rond de kwesties van
klimaatverandering worden gesteld, moet
er een federaal referentiecentrum voor expertise ontwikkeld worden. Zodoende werd
er een werkgroep opgericht, bestaande uit
vertegenwoordigers van de vijf voormelde
federale instellingen. Een studie zal de basis
vormen voor voorstellen voor de mogelijke
structuur en werking van dit centrum, en zal
helpen om een roadmap op te stellen voor de
implementatie ervan.
Programma Wetenschap voor een
Duurzame Ontwikkeling (WDO)
(2005-2009-verlengd)
Het Programma ‘Wetenschap voor een
Duurzame Ontwikkeling’ (WDO), dat beschreven wordt in de Vijfde Nationale Mededeling, resulteerde in een aantal eindrapporten over projecten m.b.t. de kennis over het
klimaatsysteem en de onderliggende processen (AGACC, BIOSOL, IBOOT, PEACE,
BELCANTO, HOLANT, ASPI, enz.), de
modellering van het klimaatsysteem (ASTER, PREDANTAR, enz.), de impact van
klimaatverandering (CLIMAR, CCI-HYDR, enz.) en projecten ter ondersteuning van
het beleid: mitigatie en adaptatie (ADAPT,
BE-REDD, ABC-impact, BOREAS, CLIMNEG III, enz.). Het WDO-programma werd
uitgebreid met twee bijkomende oproepen.
De eerste focuste zich op onderzoek als wetenschappelijke basis voor betere klimaatveranderingsprojecties op korte termijn en

op regionale (Europa, Afrika) schaal. De
geselecteerde projecten houden verband
met onderzoek naar biogeochemische cycli
(BIGSOUTH), de rol van atmosferische chemie (BIOSOA, AGACC2), de ontwikkeling
van een regionaal klimaatmodel voor België
(MACCBET) en een model voor betere klimaat- en zeepeilprojecties tijdens de huidige
eeuw en het volgende millennium (iCLIPS).
Kwestie waarover men zich in de tweede oproep diende te buigen, omvatten het
beheer van natuurlijke risico’s in België en
Midden-Afrika en resulteerden o.a. in projecten die zich toelegden op een hulpmiddel
voor de besluitvorming in verband met de
risico’s die extreme weersomstandigheden
met zich meebrengen voor bosecosystemen
in België (ECORISK), de impact van extreme weersomstandigheden op agro-ecosystemen (MERINOVA), de impact van droogte
op het grondwater (GroWaDRrisk) en modellen betreffende overstromingsrisico’s
(PLURISK).
Al deze WDO-projecten zijn multidisciplinaire netwerkprojecten waarbij meerdere
onderzoeksteams betrokken zijn. De gemiddelde kostprijs van de projecten ligt op om
en bij de 1 miljoen euro.
Voor meer informatie over deze projecten en de eindrapporten van voltooide
projecten verwijzen we u graag naar het
gedeelte over duurzame ontwikkeling op de
BELSPO-website. www.belspo.be/ssd/.
Een aantal projecten in verband met het
Antarctische klimaatsysteem wordt ten slotte gesteund binnen het kader van de steun
aan de Belgische Prinses Elisabethbasis op
Antarctica.

BRAIN-BE

Op 5 oktober 2012 zette de Ministerraad
het licht op groen voor de lancering van de
eerste fase (2012-2017) van het recurrente
onderzoeksprogramma BRAIN-BE (Belgian
Research Action through Interdisciplinary
Networks). Het programma is opgebouwd
rond zes thematische assen:

–– ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
–– geosystemen, heelal en klimaat
–– cultureel, historisch en wetenschappelijk
erfgoed
–– strategieën van de federale overheid
–– belangrijke maatschappelijke uitdagingen
–– collectiebeheer
Het steunt de financiering van zowel
multidisciplinaire, meerjarige netwerkprojecten (4 jaar) als van pioniersprojecten met
een maximale duur van twee jaar. Via de financiering van onderzoeksprojecten die gebaseerd zijn op wetenschappelijke uitmuntendheid en een Europese en internationale
verankering, biedt dit kaderprogramma de
mogelijkheid om tegemoet te komen aan de
behoeften aan wetenschappelijke kennis van
de federale departementen en om het wetenschappelijke potentieel van de federale wetenschapsinstellingen te ondersteunen.
Binnen de verschillende assen is er in
wezen plaats voor diverse aspecten van klimaatgerelateerd onderzoek. Bij as 2 zal bijzondere aandacht uitgaan naar het begrijpen
en modelleren van het klimaatsysteem en de
wetenschappelijke substantiëring van klimaatdiensten, alsook naar de ontwikkeling
van beleidsondersteunende hulpmiddelen.
De onderzoeksagenda is voornamelijk gericht op de Strategische Onderzoeksagenda

van het gezamenlijk programmeringsinitiatief ‘Connecting Climate Change Knowledge for Europe’ (JPI-Climate). De overgang naar een koolstofarme samenleving
wordt besproken in as 5 ‘Belangrijke maatschappelijke uitdagingen’. BELSPO publiceerde de eerste twee oproepen in 2013. De
selectieprocedure van de eerste oproep (assen 2, 3 en 5) resulteerde in 4 klimaatrelevante netwerkprojecten: PAMAXEA streeft
naar een verbetering van het begrip van klimaattendensen en -extremen alsook van hun
impact op de beschikbaarheid van water in
Oost-Afrika, als basis voor een gepast beheer; STOCHLIM wil voor een beter begrip
en een betere beschrijving van de belangrijkste fysieke processen in klimaatmodellen
zorgen, met name dan van de hydrologische cyclus; MASC zal de feedback tussen
klimaatverandering en landoppervlakveranderingen bestuderen ter verbetering van
regionale klimaatmodellen voor België en
West-Europa; en Food4sustainability heeft
betrekking op de hervorming van voedingssystemen teneinde voor meer duurzaamheid
te zorgen, wat van essentieel belang is voor
de overgang naar een koolstofarme samenleving.
De twee geselecteerde pioniersprojecten houden verband met het voorspellen van
zonneactiviteit (PREDISOL) en innovatieve
meettechnieken met een onbemand vliegtuig
met het oog op het kalibreren van de waarnemingen binnen het kader van het Total Carbon Column Observing Network (TCCON).
De resultaten van de tweede ‘BRAINbe’-oproep zullen begin 2014 beschikbaar
zijn. Voor meer details over BRAIN-BE en
deze projecten: http://www.belspo.be/brainbe/.

Onderzoeksprogramma’s en activiteiten
rond teledetectie
Er lopen ook een aantal klimaatrelevante projecten in het kader van het STEREO
II-onderzoeksprogramma, waaronder: Earth
Observation to support Agricultural Damages Assessment System in Crop Insurance
Schemes (ADASCIS) en Flood mapping and
soil moisture retrieval for improved water
management (FLOODMOIST). Voor meer
details over STEREO II en deze projecten:
http://www.belspo.be/belspo/space/telsat_
nl.stm.
Onderzoeksinfrastructuren
Via ruimteprogramma’s die (deels) gefinancierd worden door BELSPO, beschikken
onderzoekers over allerlei soorten infrastructuur, zoals instrumenten, satellieten en
grondstations. Dankzij de omvangrijke participatie van België in ESA en EUMETSAT
kunnen onderzoekers ook gegevens gebruiken van operationele en wetenschappelijke
satellietmissies, zoals METEOSAT, MSG,
MTG, METOP, ENVISAT, ERS, EARTH
EXPLORERS, SENTINELS, enz.
8.2.2.2 Wallonië
In Wallonië worden wetenschap, technologie en innovatie (WTI) beheerd door
verschillende directoraten-generaal van de
Waalse Overheidsdienst (SPW). Het Waals
Gewest financiert hoofdzakelijk onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten met het oog op de ontwikkeling van
economische en industriële activiteit, alsook onderzoek gericht op de ontwikkeling
van wetenschappelijke expertise binnen de
eigen bevoegdheidsdomeinen. Het Operationeel Directoraat-generaal Economie,
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Werk en Onderzoek (DGO6) is in de eerste
plaats verantwoordelijk voor het uitwerken
en implementeren van het beleid via zijn
departementen Competitiviteit en innovatie, Technologische ontwikkeling en Onderzoeksprogramma’s.

per jaar. Volgens de IEA-classificatie zijn de
belangrijkste onderzoeksdomeinen door de
band genomen energiebesparing (46 %) en
hernieuwbare energie (28 %), gevolgd door
technologieën voor de opwekking en opslag
van elektriciteit (12 %).

Andere ministeries zijn eveneens verantwoordelijk voor de financiering van onderzoeksactiviteiten binnen hun respectieve bevoegdheidsdomeinen. Ze beschikken daarbij
over een totale onafhankelijkheid met betrekking tot de ontwikkeling van dergelijke
activiteiten.

In het kader van de zogenaamde ‘Programmes Mobilisateurs’ (mobilisatieprogramma’s) lanceert Wallonië regelmatig
oproepen tot indiening van voorstellen voor
ondernemingen en universiteiten over onderzoeksprojecten rond specifieke thematische onderzoeksprioriteiten, waarvan de
resultaten op langere termijn wellicht van
belang kunnen zijn voor de industriële en
economische groei. Recent gefinancierde
programma’s op het vlak van niet-nucleaire
energie omvatten:

Andere operationele directoraten-generaal van de SPW beheren kleinere budgetten
en acties ter ondersteuning van WTI-activiteiten op het werkterrein waarvoor ze gemachtigd zijn: natuurlijke hulpbronnen en
leefmilieu, sociale en gezondheidsprogramma’s, dorps- en plattelandsplanning, uitrusting en vervoer, energie-efficiëntie, duurzame energie en duurzaam bouwen, enz.
Nemen voornamelijk deel aan dergelijke onderzoeken: bedrijven, universiteiten,
instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en openbare onderzoeksinstellingen.
Voor meer informatie over:
–– onderzoek in Wallonië, zie http://recherche-technologie.wallonie.be
–– milieu in Wallonië, zie http://environnement.wallonie.be
–– energie in Wallonië, zie http://energie.
wallonie.be/
Specifiek onderzoek naar energie
Het Waalse budget voor energiegerelateerd onderzoek en ontwikkeling is op dit
ogenblik goed voor circa 30 miljoen EUR
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–– ERable 2011: onderzoek naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie;
–– RELIABLE: onderzoek naar slimme en
duurzame elektriciteitsnetten. Verder
worden er ook tal van onderzoeksprojecten gefinancierd om specifieke elementen onder de loep te nemen of wetenschappelijke en technische bevindingen
te formuleren in de bouwsector.
Andere sectoren
De bevoegdheid van Wallonië inzake onderzoek en ontwikkeling houdt verband met
de toepassing van resultaten op industriële
schaal. Het actieplan om Wallonië voor te
bereiden op de toekomst (Préparer l’avenir
de la Wallonie) dat in 1996 werd aangenomen, geeft de O&O-strategie weer die het
Waals Gewest wil promoten via het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk
en Onderzoek (Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche).
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Sinds de aanvaarding van het plan zijn de
inspanningen van de Gewestregering gericht
op de duidelijke identificatie van in samenspraak met alle betrokken partijen gedefinieerde technologische segmenten.
Andere door het Waals Gewest gefinancierde programma’s 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 industriële sector terwijl ze met één voet in
een universiteit blijven, via een georiënteerd
onderzoeksproject dat een impact kan hebben op de economische ontwikkeling van het
Waals Gewest.
De ‘Excellence’-programma’s: deze
programma’s zijn onderverdeeld in universiteitsprogramma’s en publiek/private partnerschappen. Ze worden gelanceerd door het
Waals Gewest met de bedoeling alles te omvatten wat maar met onderzoek en innovatie
te maken heeft.
Het Marshall Plan: dit plan brengt universiteiten, ondernemingen en opleidingscentra samen rond thema’s in verband met
industriële ontwikkeling, belichaamd in vijf
zogenaamde ‘competitiviteitspolen’ (Skywin, Biowin, Wagralim, Mecatech en Logistics in Wallonia). In deze context vormen
‘mobilisatieprogramma’s’ een essentieel instrument voor de financiering van industrieel
onderzoek in onderzoeksunits gevestigd in
universiteiten of instellingen voor hoger onderwijs, openbare onderzoeksinstellingen of
gecertificeerde onderzoekscentra. Het Marshall Plan 2.0 behoudt de oriëntatie van zijn
voorganger (competitiviteitspolen), maar
streeft er tegelijk naar betere manieren te
identificeren om de uitdagingen van de toe-

komst (klimaatverandering, energiecrises,...)
aan te gaan.
Het is belangrijk om hierbij op te merken
dat alle geselecteerde projecten een milieuperspectief moeten hebben.
Het Waalse lucht- en klimaatagentschap
of Agence wallonne de l’Air et du Climat
(AWAC) heeft de aanzet gegeven tot wetenschappelijke studies die meer direct verband
houden met de implementatie van beleid en
maatregelen. Recente sleutelprojecten rond
deze aspecten zijn: ‘Provision of information enabling Belgium to meet its reporting
obligations on GHG emissions by source
and carbon sequestration associated with
the LULUCF sector with a view to meeting
its obligations under the Kyotoprotocol and
the UNFCCC’ (2009-2011) en ‘Adaptation
to climate change in the Walloon Region Report on climate projections’ (2011). Samen met BELSPO leverde AWAC daarnaast
eveneens een bijdrage aan de financiering
van een wetenschappelijk seminarie dat in
Brussel georganiseerd werd ter bespreking
van de huidige wetenschappelijke kennis
over de koolstofcyclus en de leemten in deze
kennis (Exploring knowledge gaps along the
global carbon route: a hitchhiker’s guide for
a boundless cycle, 4-7 oktober, 2011). Dit
seminarie resulteerde in een publicatie in het
tijdschrift ‘Nature’ http://www.nature.com/
ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1830.
html.
De Permanente Conferentie voor Ruimtelijke Ordening of Conférence Permanente
du Développement Territorial (CPDT) die
op 7 mei 1998 door de Waalse Regering
werd opgericht, is een multidisciplinair platform van zo’n 50 onderzoekers van de drie
grootste Franstalige universiteiten.

Haar verantwoordelijkheden omvatten:
–– onderzoek (leerstoel, opvolging en onderzoek dat besluitvormingsondersteunende hulpmiddelen oplevert voor de
Waalse regering)
–– opleiding (van adviseurs met het oog op
de planning van het landgebruik in de
gemeenten)
–– communicatie (verspreiding van het
werk van de CPDT onder academici en
nationale en internationale spelers die bij
ruimtelijke ordening betrokken zijn)
De onderzoeksthema’s waar de CPDT de
voorkeur aan geeft, zijn klimaat en energie,
lokale en supralokale ruimtelijke ontwikkeling, economie en grondgebied, mobiliteit,
landgebruik en ruimtelijke veranderingen,
het natuurlijke erfgoed, landschap, strategische planning en landbeleid.
Voor meer informatie, zie http://cpdt.
wallonie.be.
Tot slot financiert het AWAC ook een
aantal studies naar projecties over de uitstoot
van CO2, CH4 en N2O, aan de hand van micro-economische EPM-modellen, ontwikkeld door ECONOTEC.
8.2.2.3 Federatie Wallonië-Brussel
(vroeger Franse Gemeenschap)
Binnen de Federatie Wallonië-Brussel
geldt de Minister van Kind, Wetenschappelijk Onderzoek en Ambtenarenzaken als de
instantie die als eerste verantwoordelijk is
voor het WTI-beleid in de gefedereerde entiteit. De andere Ministers van de Federatie
Wallonië-Brussel zijn belast met een beperkte portefeuille van programma’s in de context van hun specifiek bevoegdheidsdomein.
De administratie die instaat voor de ontwik-

keling en implementatie van wetenschapsbeleid is het Directoraat voor Wetenschappelijk
Onderzoek. De verantwoordelijkheden van
deze administratie omvatten de financiering
van universiteiten en instellingen voor hoger
onderwijs die fundamenteel onderzoek promoten (FRS-FNRS), de ontwikkeling van
geconcerteerde onderzoeksacties (ARC’s)
en de bevordering van opleidingen tot onderzoek in nijverheid en landbouw (FRIA).
In de praktijk geldt het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FRS-FNRS) als de
belangrijkste financierings- en beheersinstantie. Het financiert niet-gericht basisonderzoek op grond van een bottom-up aanpak.
Onderzoeksthema’s worden daarbij geclassificeerd per onderzoeksdiscipline in plaats
van thematisch. Klimaatonderzoek wordt
zodoende in de eerste plaats geclassificeerd
onder de noemer ‘aardwetenschappen’ en
‘exacte wetenschappen’.
Onderzoek dat in deze context gefinancierd wordt, is aan onderwijs gekoppeld en
geldt bijgevolg als niet-gericht. Verschillende instrumenten worden ook autonoom
beheerd door de universiteiten zelf (gegroepeerd in ‘Academies’), hoewel het FRS-FNRS voor de hoofdmoot van de financiële
middelen zorgt. Bijvoorbeeld: in 2010 had
de financiering van het FRS-FNRS betrekking op 2.962 items, waarvan twee in de
categorie ‘koolstofbalans’ thuishoorden en
35 onder de noemer ‘klimaat en klimaatverandering’. Deze laatste categorie omvat
onderzoek naar glaciologie, spectrometrie,
modellering en plantfysiologie.
Onder auspiciën van het FRS-FNRS kent
het FRIA onderzoekstoelagen toe voor meer
toegepaste thema’s. Andere geassocieerde financieringsorganen zijn het Interuniversitair

Instituut voor kernwetenschappen (IISN),
het Fonds voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek (FRSM) en het Fonds voor
collectief fundamenteel onderzoek (FRFC).
Via het ARC-programma (geconcerteerde onderzoeksacties) financiert de Federatie
Wallonië-Brussel de voornaamste onderzoeksprojecten op klimaatvlak. De belangrijkste behandelde thema’s zijn watervoorraden en biogeochemische cycli die de CO2 in
de atmosfeer beïnvloeden.
8.2.2.4 De Vlaamse Regering
(Gewest en Gemeenschap)
Het meeste klimaatonderzoek vindt
plaats in universiteiten en instellingen voor
hoger onderwijs. Onderzoekssubsidies voor
universiteiten worden vrijgemaakt op basis
van een directe en niet-concurrentiële aanpak
via het Departement Onderwijs en Vorming,
alsook op competitieve basis. In het laatste
geval zijn de belangrijkste subsidiebronnen
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
- Vlaanderen (FWO), het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en twee instrumenten bij
het IWT: doctorale studiebeurzen op academisch niveau en het programma Strategisch
Basisonderzoek (SBO), dat tot doel heeft onderzoeksprojecten van topniveau te steunen
die worden verricht in Vlaamse universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen.
Verschillende Vlaamse onderzoekscentra voeren klimaatgerelateerd onderzoek uit:
het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw
(VILT) voor landbouw, het Instituut voor
Natuur en bosonderzoek (INBO) voor bosbouw, en het Instituut voor Landbouw en
Visserijonderzoek (ILVO) voor visserij en
landbouw. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) concentreert

zijn onderzoekswerk dan weer op innovatieve technologie die de overgang naar een
duurzamere industrie ondersteunt. Daarnaast
ontwikkelt het VITO ook instrumenten om
een beter milieubeheer te faciliteren en de
levenskwaliteit te verbeteren.
Hoewel het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid op een bottom-up benadering
is gebaseerd, heeft de overheid ook thematische prioriteiten vastgelegd.
Zo streeft de Vlaamse overheid ernaar
om Vlaanderen tegen 2020 te positioneren
als een economisch vernieuwende, duurzame en zorgzame samenleving. En via het
toekomstproject ‘Vlaanderen in actie’ worden er een aantal doelstellingen voor ‘grote
maatschappelijke uitdagingen’ geformuleerd. Door de link te leggen met bestaande
wetenschappelijke en technologische troeven van Vlaanderen, werden er zes multidisciplinaire innovatiepijlers geïdentificeerd,
nl. transformatie door innovatie, eco-innovatie, groene energie, groene mobiliteit en
logistiek, zorginnovatie en sociale innovatie.
Eco-innovatie
Om een duurzame groei te verwezenlijken, zal Vlaanderen werk blijven maken van
de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën en innovatie. In 2005 werd het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) gelanceerd, met als belangrijkste
doelstelling het ‘vergroenen’ van de economie door het aanmoedigen van bedrijven tot
investering in nieuwe producten, processen
en diensten die de impact op het milieu verkleinen. Met dit doel voor ogen ondersteunt
het MIP de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de opwekking van slimme
energie en geldt het als een pleitbezorger van
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de ‘wieg tot wieg’-filosofie waarbij materialen en processen zoveel mogelijk voldoen
aan gesloten-lusrecycling. De overgang naar
een duurzaam materiaalbeheer wordt verder
ook ondersteund door Plan C, waarbij een
centrale rol is weggelegd voor een efficiënt
en duurzaam beheer van afval en gebruik
van hulpbronnen. Een opmerkelijk initiatief
in dit verband is SYMBIOSE, dat bedrijven
samenbrengt om na te gaan of materialen die
in de ene onderneming als afval worden beschouwd, niet door een andere onderneming
gebruikt kunnen worden als grondstoffen.
De heroriëntatie van bestaande overheidsinstrumenten draagt eveneens bij tot
een groenere economie. Zo kent IWT Vlaanderen een subsidietoelage van 10% toe aan
onderzoeks- en innovatieprojecten die zich
focussen op duurzame technologische ontwikkeling. Voorts investeert de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) in de
ontwikkeling en implementatie van milieuvriendelijke en energie-efficiënte systemen,
duurzame logistiek, groene en witte biotechnologie en duurzame energieproductie
en -verbruik. De oprichting van i-Cleantech
Vlaanderen biedt ten slotte steun aan de cleantechsector in Vlaanderen door het versnellen en vereenvoudigen van de ontwikkeling
van nieuwe technologieën en systemen.
Groene energie
Er werden al een aantal initiatieven
ondernomen om de overgang naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te
ondersteunen. Zo werd begin 2012 door de
Vlaamse regering het Vlaams Energiebedrijf (VEB) opgericht vanuit een streven
naar energiebesparing en rationeel energiegebruik. Daarnaast worden ook een mili186

euvriendelijke en gedecentraliseerde energieproductie en -toevoer ondersteund. Het
Vlaams Energiebedrijf maakt gebruik van
een investeringsfonds om de privésector tot
een grotere betrokkenheid op het vlak van
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
aan te sporen.
Het kenniscentrum Energyville ontstond
van zijn kant uit de samenwerking tussen de
KULeuven, het VITO en IMEC en verricht
innovatief energieonderzoek naar slimme
energienetwerken en energie-efficiënte gebouwen. De oprichting van Smart Grids Flanders, een platform van en voor alle bedrijven
en organisaties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van slimme energienetwerken,
draagt dan weer bij tot een verdere bundeling
van de knowhow ter zake. De laatste jaren
werden er, binnen de context van ‘Generations’, het Vlaamse innovatiepartnerschap van
industrie- en kennisinstellingen op het vlak
van hernieuwbare energie, ten slotte tevens
een aantal strategische infrastructuurprojecten opgezet: het Vlaams Fotovoltaïsch Initiatief focust zich op strategische investeringen
ter versterking en uitbreiding van de Vlaamse onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit
op het gebied van zonne-energie; het Vlaamse project Offshore Windinfrastructuur is
een test- en monitoringinfrastructuur voor
offshore windenergie; en het Linear-project
is een grootschalig smartgrid-demonstratieproject in een residentiële omgeving, gericht
op een actief beheer van de vraag.
Duurzame mobiliteit en logistiek
De overgang naar duurzame mobiliteit
op lange termijn is één van de prioriteiten
van de Vlaamse overheid. Strategische projecten, zoals Flanders Logistics, het VIL
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(Vlaams Instituut voor de Logistiek), het
VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) en
Flanders Drive werden hiertoe gelanceerd in
samenspraak met de logistieke sector en de
industrie teneinde de overstap naar een groene en slimme mobiliteitsindustrie te kunnen bewerkstelligen. De Vlaamse Regering
investeerde ook 16,25 miljoen EUR in de
lancering van vijf platformen als proefstand
voor experimentele elektrische voertuigen,
met de steun van het Programme Office van
het VITO. De experimentele proefzone biedt
een gestructureerde omgeving voor het verrichten van tests, waarbij ondernemingen
of organisaties de kans geboden wordt om
innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten uit te testen. Het uiteindelijke doel van deze testomgeving is innovatie te stimuleren, toekomstige behoeften te
identificeren en het gebruik van elektrische
voertuigen aan te moedigen.
Klimaatscenario’s, staat en impact van
klimaatverandering
In het kader van een onderzoeksopdracht
voor het Vlaams Gewest, eind 2009, bundelden de KULeuven, de Universiteit Gent en
het Waterbouwkundig Laboratorium de bestaande klimaatinformatie voor Vlaanderen
en België in de aanloop naar de Milieuverkenning 2030 van MIRA/VMM. De hiervan
afgeleide scenario’s (nat, matig, droog) resulteerden in nieuwe inzichten in de klimaatverandering die ons mogelijk te wachten
staat aan het begin en einde van de eenentwintigste eeuw. De potentiële impact op het
waterbeheer in Vlaanderen werd eveneens
gekwantificeerd in dit proces.
De Vlaamse Milieumaatschappij plant
nu een actualisering en verdere verfijning

van de klimaatscenario’s voor Vlaanderen
tegen einde 2014 op basis van recent wetenschappelijk materiaal afkomstig van bijkomend modelonderzoek, gegevensanalyses,
enz.
Daarbij zal begonnen worden met de
RCP-scenario’s uit het vijfde klimaatrapport
van het IPCC. In het nieuwe onderzoeksrapport zal de focus liggen op verschuivingen
in de natuur en het voorkomen van zowel
gemiddelde als extreme weersfenomenen
(temperatuur, neerslag, enz.), evenals op de
impact van klimaatverandering op het zeeklimaat (zeespiegel, golfhoogte, stormvloed,
enz.).
Daarnaast zullen ook de mogelijke gevolgen in Vlaanderen van nieuwe/bijkomende risicofactoren of ‘omslagpunten’ in het
klimaatsysteem geschetst worden.
In het verleden werden er tevens diverse
onderzoeksprojecten naar klimaatverandering verricht op basis van het Milieurapport
Vlaanderen (MIRA). Enkele daarvan zijn:
–– ‘Klaar voor wat komt? Over de invoering
van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen’ (2011) http://www.milieurapport.be/
nl/feitencijfers/MIRA-T/milieuthemas/
klimaatverandering
–– ‘Impact op mens en economie t.g.v.
overstromingen bekeken in het licht van
wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden’. (2006): http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/
milieuthemas/klimaatverandering/
–– Onderzoeksrapport ‘Analyse energiegegevens en CO2-emissies onder het Europese Emissiehandelsysteem (ETS) in
vergelijking met totaal energieverbruik
en CO2-emissies in Vlaanderen’. (2010):

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/milieuthemas/klimaatverandering/
Andere rapporten, zoals de scenariorapporten MIRA-S 2000 (2000) en de Milieuverkenning 2030 (2009), verkenden de mogelijke emissiescenario’s gekoppeld aan een
gewijzigd en een ongewijzigd beleid. (http://
www.milieurapport.be/nl/publicaties/MIRA-S2000/)
Tot slot werd MIRA/VMM ook nog
belast met de onderzoeksopdracht om het
hitte-eilandeffect in Vlaanderen in kaart te
brengen. Het eindresultaat van deze studie
wordt tegen eind 2014 verwacht en zal zowel op waarnemingen ter plaatse als op satellietbeelden gebaseerd zijn. De mogelijke
evolutie van het hitte-eilandfenomeen aan
het einde van de eenentwintigste eeuw wordt
daarbij ook onder de loep genomen.
8.2.2.5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wetenschappelijk onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder auspiciën
van de Minister van Onderzoek, is de verantwoordelijkheid van het Brussels Instituut
voor Onderzoek en Innovatie (INNOVIRIS)
dat op 26 juni 2003 bij ordonnantie werd opgericht. Het instituut heeft als taak om wetenschappelijk onderzoek en technologische
innovatie in de ondernemingen, de universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het Gewest te financieren. Verder
staat INNOVIRIS ook in voor internationale
samenwerkingsprogramma’s, zoals EUROSTARS, EUREKA en JPI URBAN EUROPE. De vzw Research in Brussels (RIB)
is belast met de organisatie van activiteiten
om wetenschappelijk onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te populariseren.

Andere besturen, zoals Leefmilieu Brussel (BIM) en het Bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV), financieren geïsoleerde studies
die voornamelijk gericht zijn op de ontwikkeling en evaluatie van het eigen beleid. Het
Brussels Agentschap voor de Onderneming
(BAO) helpt bedrijven bij het evalueren,
lanceren en uitwerken van projecten van
innovatieve aard of met een technologische
component.
INNOVIRIS
De huidige Brusselse strategie voor wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op
het Gewestelijk Innovatieplan 2007-2013
(GIP). Het leefmilieu geldt als één van de
drie domeinen waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist heeft om excellentie
in onderzoek te ontwikkelen. In termen van
specifieke acties heeft het Gewest beslist om
het technologische potentieel van de academische wereld en de steun aan onderzoek en
ontwikkeling door bedrijven te versterken.
INNOVIRIS steunt onderzoek naar milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling via
de hierboven beschreven eigen financieringsprogramma’s.
Impulsprogramma voor het milieu
Dit programma steunt innovatieve onderzoeksprojecten met waardecreatie op
middellange termijn. Het werd gelanceerd
in 2008 voor een termijn van drie jaar die
nog eens met drie jaar verlengd kan worden.
Het programma richt zijn pijlen op Brusselse
onderzoeksinstellingen van universitair of
gelijkwaardig niveau, die een project voorstellen dat gepaard gaat met een structurele
samenwerking58.

Een van de in 2008 geselecteerde projecten was GASEPOC dat gericht was op het
ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe elektrochemische sensoren en methoden om de
kwaliteit van biogas vóór en na verbranding
accuraat te monitoren – en in het bijzonder
om het methaan en de koolstofdioxide die
zulke gassen bevatten, precies te kwantificeren. Dit om verbrandingsparameters aan
te passen met het oog op een optimalisering
van de energieterugwinning en een minimalisering van de impact op het milieu.
Strategisch Platform Milieu
In 2012 verlengde INNOVIRIS niet alleen de projecten die onder het impulsprogramma gefinancierd werden, het instituut
lanceerde ook een nieuwe actie met het
oog op de oprichting van een Strategisch
Platform Milieu. Deze actie zal projecten
financieren die uitgevoerd worden door in
Brussel gebaseerde onderzoeksinstellingen
(universiteiten, collectieve centra, instellingen voor hoger onderwijs) teneinde aan te
zetten tot duurzame renovatie van bestaande
woningen. Het platform is samengesteld uit
13 laboratoria in Brussel die aan 11 projecten werken rond de reële behoeften van de
bouwheren en bedrijven in de bouwsector,
via prioritaire thematische domeinen zoals
ecoconstructie, hernieuwbare energie, levenscyclusanalyses of het bestuderen van
sociaaleconomische aspecten. Dit platform
verschilt van het impulsprogramma door de
directe betrokkenheid van de industrie bij de
keuze van de onderwerpen die aan de onderzoeksteams worden voorgesteld. Zo werden
er vier thema’s gekozen die verband houden
met de behoeften van de industrie in Brussel.
Zij zijn erop gericht om de werkgelegenheid
te vergroten via competentieontwikkeling in

de Brusselse bouwgerelateerde sector enerzijds en om de algemene ecologische voetafdruk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verkleinen anderzijds.
De thema’s in kwestie luiden als volgt:
–– energie en comfortverbetering: Sustainable retrofit of urban blocks and buildings
in BCR, Micro Energy storage in building en Wind Energy and conditions in
the built environment
–– duurzame materialen, componenten,
concepten: Self-healing coatings in architecture
–– toepassing en industrialisering: Dynamic
re-use strategies for the retrofitting of
post-war housing

In de context van het impulsprogramma voor het
milieu werden in de periode van mei 2009 tot april
2012 de volgende zes projecten gefinancierd:
1/ Holoflow (ULB en VUB), ‘Advanced digital holographic microscopy and 4D imagery for applications
in water technology and environmental monitoring’.
EUR 1 759 881
2/ Het GESZ-project (ULB en VUB) ‘Towards the
Good Ecological status in river Zenne’: herevaluatieBrussels afvalwaterbeheer EUR 1 315 540
3/ OXEROM (ULB en UCL), ‘The potential of white
rot fungi oxidative enzymes systems for removal of
organic micropollutants in urban and industrial wastewaters’. EUR 901 271
4/ GREENCOAT (ULB en VUB), ‘Development of
“Green” Coatings with Multifunctional Properties’.  
EUR 1 441 939
5/ TEFRACEM (ULB en CRIC), ‘Valorisation of
Municipal Solid Waste Incineration fly ashes and Air
Pollution Control residues in cementitious materials’.  
EUR 1 000 635
6/ GaSePoC (ULB en UCL), ‘Chemical Gas Sensors
for Biogas Pollution Control’.  EUR 1 070 321
Totaal: EUR 7 489 587
58
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–– sociaal-economische aspecten: Evaluation of retrofitting concepts from a life
cycle perspective.
Prospectief onderzoek voor Brussel

Onderzoeksprojecten die in aanmerking
komen voor financiering onder het programma Prospective Research for Brussels
(PRFB), moeten origineel en toekomstgericht zijn. Ze moeten een bijdrage leveren
aan de reflectie over de ontwikkeling van
het Gewest. In het kader van dit programma
kunnen er onderzoeksteams binnen de Brusselse universiteiten worden samengesteld,
waardoor competentiecentra in diverse domeinen van gewestelijk belang, waaronder
het milieu, ontstaan. Tal van onderzoeksprojecten die onder dit programma gesubsidieerd worden, worden door Leefmilieu
Brussel (BIM) gebruikt voor het aanreiken
van achtergrondinformatie met het oog op
de voorbereiding van milieustrategieën en
kunnen tot OA-partnerschappen uitgroeien.
WB Green
In 2010, in de context van het ‘Gemeenschappelijk actieplan Wallonië-Brussel voor
onderzoek’, ontwikkelden de twee gewesten
sterke banden, met de deelname van in Brussel gevestigde ondernemingen aan de Waalse
competentiecentra (Biowin, Skywin) die in
het Marshallplan 2.Groen gedefinieerd werden. Met het oog op de voortzetting van deze
acties beslisten beide gewesten om de handen in elkaar te slaan voor de financiering
van het mobilisatieprogramma WB Green
dat in 2011 gelanceerd werd voor financiering in 2012. Het betreft hier een programma
dat erop gericht is om industrieel onderzoek
in het prioriteitsdomein van duurzame ont188

wikkeling en milieu te ondersteunen. Komen
in aanmerking voor financiering onder dit
programma: industriële onderzoeksprojecten
op het vlak van enkele vooraf bepaalde sleutelthema’s (mobiliteit en transport, biodiversiteit, productlevenscyclus, vermindering
van inputelementen en verbruiksgoederen in
productieprocessen, afvalbeheer, enz.) waarvan de resultaten een impact zullen hebben
op het milieu, de economie en de werkgelegenheid in beide gewesten.
Leefmilieu Brussel (BIM)

Het Laboratorium voor Milieuonderzoek
van Leefmilieu Brussel (BIM) neemt deel
aan methodologisch onderzoek naar milieudiagnoses binnen het domein van de omgevingsluchtkwaliteit.
Zelf financiert Leefmilieu Brussel (BIM)
tal van academische of private onderzoeksdiensten die verband houden met omvangrijke milieu-inventarissen en -diagnoses inzake bv. biodiversiteit en water. Verder is het
instituut ook op zoek naar de expertise van
organisaties voor toegepast onderzoek op het
vlak van indicatoren en technische aanbevelingen. Onderzoek speelt immers een beslissende rol in de voortdurende verbetering van
het luchtkwaliteitbeheer. Concreet hebben
we het hier dan over een onderzoeksaspect
dat gebaseerd is op twee pijlers: de uitwerking van metingen die een beter begrip van
waargenomen fenomenen mogelijk maken,
in het bijzonder met betrekking tot de evolutie van de samenstelling van fijn stof; en
het gebruik van almaar gesofisticeerdere
modellen voor de evaluatie en voorspelling
van de blootstelling van de bevolking aan
verontreiniging.
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In de context van de ontwikkeling van
zijn Lucht-, Klimaat- en Energieplan financierde Leefmilieu Brussel (BIM) daarnaast
tevens verschillende studies naar het klimaatbeleid van het Gewest en een studie
naar adaptatie aan klimaatverandering die in
2012 werd uitgevoerd door het consortium
EcoRes–TEC Conseil–Factor X. Deze studie omvat klimaatprojecties op gewestelijk

niveau en bespreekt bepaalde gevolgen van
de klimaatverandering voor het gewest, de
kwetsbaarheid van het gewest ten aanzien
van deze gevolgen, de al geïmplementeerde
adaptatiemaatregelen, de adaptatiemaatregelen die verder versterkt zouden moeten worden en nieuwe adaptatiemaatregelen die nog
getroffen zouden moeten worden.

8.3. Systematische waarneming
Samenvatting van de Belgische bijdrage
aan het ‘Global Climate Observing System’
(GCOS) – status september 2013.

8.3.1 Grondmetingen in België
8.3.1.1 Grondstations
België is goed voorzien van synoptische
meteorologische stations, die worden bediend door het Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België (KMI, 13 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 Meteorological Organisation (WMO). In augustus 2012 werd bij het
netwerk van het KMI het nieuwe station van
Stabroek nabij Antwerpen in gebruik genomen. Verder wordt volop werk gemaakt van

een modernisering van de stations van Meteowing en het KMI.
Sinds 1880 beheert het KMI ook een
speciaal netwerk 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, voorafgegaan
door en deels overlappend met metingen van
Sint-Joost-ten-Node sinds 1833. Ukkel is het
enige Belgische station dat deel uitmaakt
van het GCOS Surface Network (GSN).
De drie stations van Ernage (in het centrum 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 tussenafstanden van
250 km.

8.3.1.2 Weerstations in de lucht
Ukkel beschikt over weerballonnen met
sondes voor langetermijnmetingen als onderdeel van het WMO GOS, die worden bediend door het KMI, en sinds de zomer van
2008 is men begonnen met sondes vanuit
Bevekom die worden bediend door Meteowing, met materiaal en verbruiksgoederen
geleverd door Belgocontrol.
Ozonprofielen maken sinds 1969 deel
uit van de peilingen in Ukkel. De totale hoeveelheid ozon en UV-spectra wordt gemeten
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 Atmospheric Watch-programma, en worden
gearchiveerd in het World Ozone and Ultraviolet Data Centre (WOUDC).
Na de vulkaanuitbarsting in IJsland werd
er in het synoptische station van Ukkel in mei
2010 een wolkhoogtemeter met een enkelvoudige golflengte geïnstalleerd, die tot 14
km hoog gaat. Eind 2013 of in 2014 zullen
er in de synoptische stations van Zeebrugge,
Diepenbeek en Humain nog drie van zulke
wolkhoogtemeters geïnstalleerd worden.
8.3.1.3 Neerslagradars
België telt drie operationele meteorologische neerslagradars. De oudste is in handen van Belgocontrol in Zaventem en wordt
sinds 1973 gebruikt. Deze radar werd in 2003
nog gemoderniseerd. De tweede wordt sinds
2001 door het KMI in Wideumont nabij Libramont beheerd. De nieuwste - die van het
duale polarisatietype is - werd in 2012 door

het KMI in gebruik genomen in Jabbeke.
Ten slotte is de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) van plan om een vierde radar te installeren in Houthalen-Helchteren.
8.3.1.4 Noordzeewaarnemingen
Twee vaste offshore meteorologische
stations worden beheerd door het Vlaams
Gewest (MDK – Afdeling Kust), ‘Meetpaal
0’ en ‘Meetpaal 7 – Westhinder’. België heeft
twee onderzoekvaartuigen, de ‘Belgica’, beheerd door de federale regering (BELSPO
en het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen in samenwerking met
de Belgische marine) en de ‘Simon Stevin’,
beheerd door het Vlaams Gewest (Vlaams
Instituut voor de Zee, in samenwerking met
DAB Vloot). Beide verrichten semidoorlopend meteorologische en koolstofgerelateerde metingen.
8.3.1.5 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 opgenomen in het Global Terrestrial Network
– River Discharge (GTN-R) via een station
aan de monding van de Maas in Nederland.
Waterstandmeters in de Schelde en de IJzer
worden bediend door het Ministerie van
Openbare Werken (MOW), zie http://www.
waterstanden.be. De afvoer van de Schelde
en de IJzer naar de zee zou in het GTN-Rnetwerk kunnen worden opgenomen door
een waterstandmeter te plaatsen bij Antwerpen en Nieuwpoort.

8.3.1.6 Aërosol
België heeft twee Aeronet-stations, één in
Oostende, bediend door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
en een tweede in Ukkel, bediend door het
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
(BIRA) sinds 2006. Het KMI is voornemens
nog een derde station te plaatsen in Dourbes.
Uit de Brewer-spectrofotometer verkrijgt het
KMI de optische UV-aërosoldiepte bij 320
en 340 nm. Uit het MAXDOAS-infraroodinstrument in Ukkel verkrijgt BIRA aërosol
informatie.
8.3.1.7 Bliksemdetectie
Het KMI beheert sinds 1992 een bliksemdetectienetwerk voor de waarneming
van bliksems, zowel van wolk naar grond
als van wolk naar wolk. Oorspronkelijk ging
het om een Safir-netwerk dat voornamelijk
gebaseerd was op VHF-interferometrie met
aanvullende LF-sensoren. Op dit ogenblik
wordt het netwerk het Belgian Lightning Location System (BELLS) genoemd en wordt
het geleidelijk aan gemoderniseerd.
8.3.1.8 Koolstofmonitoring
België neemt deel aan het Europese onderzoeksinfrastructuurproject
‘Integrated
Carbon Observing System’ (ICOS). Het
Belgische contactpunt is de PLECO onderzoeksgroep, samen met het ECO excellentiecentrum van de Universiteit Antwerpen.
Vlaanderen telt 2 operationele Ecosystem Stations in Brasschaat en Lochristi en in
Maasmechelen is een derde station in aanbouw.
In Wallonië beschikt de onderzoeksgroep
‘Unit of Biosystem Physics’ over 3 Ecosys-

tem Stations, met name in Vielsalm, Lonzée
en La Robinette.
De eerder al vermelde onderzoeksschepen Belgica en Simon Stevin verrichten van
hun kant koolstofmetingen op zee.

8.3.2 Buitenlandse grondmetingen
8.3.2.1 Samenstelling van de atmosfeer NDACC
Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) is actief betrokken bij het
Network for the Detection of Atmospheric
Composition Change (NDACC, vroeger
het NDSC), een belangrijke contribuant
aan GCOS. Het instituut beheert haar eigen
NDACC-gecertificeerde instrumenten in
drie stations in Europa en twee stations op
het eiland Réunion, en is daarnaast ook medevoorzitter van drie Werkgroepen van het
netwerk: de WG Infrarood, de WG Zichtbaar UV, en de WG Satellieten. Verschillende NDACC-metingactivititeiten van BIRA
worden uitgevoerd in samenwerking met de
Universiteit van Luik (ULg) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Er worden metingen gedaan in Junfraujoch (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 overgang naar routinemetingen vanaf
midden 2009. Nieuwe instrumenten werden
geplaatst in Saint-Denis nabij de kust in 2011
en in Maïdo op ca. 2000 m hoogte in 2013.
De metingen gebeuren met behulp van
FTIR-spectroscopie en geven de hoeveelheid CO2, troposferische en totale kolom189

hoeveelheid van andere broeikasgassen zoals H2O, N2O, O3 en sommige CFK’s.
Nieuwe Maxdoas- en Cimel-instrumenten zullen in 2013 in Bujumbura (Burundi)
geïnstalleerd worden.
8.3.2.2 Afrikaanse metingen

Van de essentiële variabelen die door het
GCOS als cruciaal werden bestempeld, werden gemeten:

In de voormalige Belgische Centraal-Afrikaanse kolonie Congo en het mandaatgebied Rwanda-Urundi werden meteorologische en klimatologische metingen
uitgevoerd volgens dezelfde normen als in
België. De papieren archieven van deze metingen liggen opgeslagen in het Rijksarchief.
De Congolese metingen gaan tot 1959.

–– de meertemperatuur en geleidbaarheid.
Het waterpeil werd ook gemeten in Zambia.
–– de planktongroepen: deze werden bestudeerd door middel van veldwaarnemingen door de Universiteit Gent en de Faculteiten van Namen en via teledetectie
door de Universiteit van Luik.

Tijdens het DARE-project (Data Rescue)
zijn meteorologische gegevens uit Afrika als
geheel gearchiveerd op microfilms. De microfilms liggen opgeslagen bij het KMI. De
meeste gegevens gaan tot 1990.

Regelmatige fysisch-chemische onderzoeken werden sinds 2007 uitgevoerd in
40 kratermeren van Oeganda, in het kader
van het CLANIMAE-project van BELSPO
(Klimaat en antropische impact op Afrikaanse ecosystemen). Er zijn thermistoren
geplaatst en teruggenomen uit 4 meren. Er
vindt paleo-klimaatonderzoek van de sedimenten plaats om de klimaatgeschiedenis
in Oost-Afrika van de afgelopen duizenden
jaren te reconstrueren.

Het Koninklijk Museum van Midden-Afrika (KMMA) heeft maandelijkse
gegevens (uit ‘Bulletin climatologique annuel du Congo Belge et du Ruanda-Urundi’)
gedigitaliseerd 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 Tanganyikameer uitgevoerd door het KMMA en
haar partners (Departement Visserij in Zambia en het Tanzaniaanse Instituut voor Visserij-onderzoek).
Regelmatige meerobservaties (elke twee
weken) werden uitgevoerd op twee meer190

stations: één in Zambia en één in Tanzania
in het kader van twee onderzoeksprojecten
in de periode 2002-2006, gefinancierd door
BELSPO.

Onder de ECV’s van GOCS werd de
landbedekking (inclusief vegetatietype) van
die vulkanische bassins in het kader van
CLANIMAE onderzocht om de antropische
impact op ecosystemen van meren te kwantificeren.
Door het Laboratorium voor Plantecologie van de Universiteit Gent werd in samenwerking met nationale en internationale partners voor de regio van Yangambi in Congo
een op inventarisatie gebaseerde koolstofvoorraadraming verkregen, met publicatie
in 2013.

8. Onderzoek en systematische waarneming

8.3.2.3 Antarctica
België heeft een nieuwe onderzoeksbasis
(‘Prinses Elisabeth’) geopend op Antarctica,
de eerste emissieloze Antarctische onderzoeksbasis. Tijdens het eerste Antarctische
zomerseizoen van 2008-2009 werden 2 klimaatobservatieprojecten gestart, waarbij een
aantal monitoringinstrumenten voor het hele
jaar rond werden geïnstalleerd.
KUL installeerde een automatisch weerstation dat het oppervlakteweer en de energiebalans meet, alsook een wolkhoogtemeter.
KMI/BIRA/Universiteit van Gent hebben instrumenten geplaatst voor de meting
van aërosol optische diepte en roetconcentraties. Verder werden er ook nog een aërosolpartikelteller en een Brewer-spectrofotometer voor de ozonkolom, de UV-straling en
de UV-aërosol optische diepte geïnstalleerd.
8.3.2.4 Kiev
Het KMI stuurt een reserve-spectrofotometer naar de Universiteit van Kiev voor
routinemetingen van UV-spectra en ozon.

8.3.3 Satellietwaarnemingen
Op specifieke gebieden van satellietwaarnemingen levert België bijdragen op
internationaal of Europees niveau.
8.3.3.1 Aardestralingshoeveelheid
Voor de aardestralingshoeveelheid is
het KMI het belangrijkste gegevensverwerkingscentrum voor het Geostationary Earth
Radiation Budget (GERB) instrument aan
boord van Meteosat 8, 9 en 10, met operationele gegevens sinds 2004. Het gezichtsveld

van Meteosat 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.
8.3.3.2 Zonne-irradiantie
Het KMI is een van de vooraanstaande instituten voor de meting van totale
zonne-irradiantie (TSI), met in totaal 6
verschillende ruimte-instrumenten op elf
ruimtevluchten, beginnende bij het eerste
instrument op Spacelab in 1983. Op dit moment beschikt het KMI over een instrument
dat sinds 1996 metingen uitvoert vanuit de
SOHO-satelliet - als onderdeel van VIRGO,
goed voor het TSI-instrumentenpakket dat al
het langste metingen in de ruimte verricht,
en een instrument op de Franse microsatelliet Picard dat sinds 21 juli 2010 metingen
verricht. Verder heeft het KMI bijgedragen
tot de internationale inspanning voor een
herziening van de zonneconstante, wat een
punt van debat vormt sinds de lancering van
het TIM/SORCE-instrument dat een nieuwe
waarde voor de zonneconstante van ca. 1361
W/m² voorstelt. Het KMI heeft de waarde ervan opnieuw onderzocht en kwam uit bij een
nieuwe onafhankelijke waarde van ca. 1363
W/m² bij minimale zonnevlekactiviteit.
BIRA geldt als een van de meest vooraanstaande instituten voor de meting van
spectrale zonne-irradiantie, met op dit ogenblik operationele metingen vanuit het Internationaal Ruimtestation (ISS).

8.3.3.3 Samenstelling van de atmosfeer
BIRA draagt bij aan de operationele
verwervingsalgoritmen voor verscheidene
satellietmetingen van ECV’s, door prototypes van verwervingsalgoritmen te leveren
en door te werken aan hun overdracht naar
de operationele omgeving. ECV’s: methaan
en aërosolen voor IASI aan boord van de
EUMETSAT MetOp-reeks, en ozon voor de
ERS-2 GOME, Envisat SCIAMACHY en
GOME-2 satellieten.
BIRA levert een actieve bijdrage aan
andere 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 langetermijndatabanken van stratosferische aërosolen gemeten
door verschillende satellietinstrumenten.
BIRA ontwikkelt en beheert het BASCOE 4D-var assimilatiesysteem voor chemische gegevens. BASCOE beschikt over
bepaalde capaciteiten om geconsolideerde
globale en langetermijns-datasets van ozon
en andere CFK’s te genereren door het opnieuw analyseren van satellietgegevensrecords.

van de eigenschappen van de satelliet, maar
beginnen vanaf 1981 voor NOAA-AVHRR
en vanaf 1998 voor SPOT-VEGETATION.
Onder meer de volgende parameters worden
doorgaans gemeten:
–– fAPAR: fractie van geabsorbeerde fotosynthetisch actieve straling
–– DMP: Dry Matter Productivity (geproduceerde droge massa)
–– bladoppervlakte-index (LAI)
–– afgebrande gebieden
Sommige van deze parameters zijn multisensorisch (gebaseerd op A(A)TSR & VEGETATION) bv. LAI, verbrande gebieden.
De nieuwe Proba-Vegetation satelliet,
bedoeld als opvolger voor de verouderende
Spot-Vegetation, werd in België ontwikkeld
en succesvol gelanceerd in mei 2013.
In deze context is VITO dienstverlener
aan EC-JRC en leidt het de Global Vegetation Component in het GMES GEOLAND
initiatief.

8.3.3.6 Verdampingstranspiratie
In de context van de Eumetsat landoppervlakteanalyse SAF verkrijgt het KMI
verdampingstranspiratiegegevens van de
SEVIRI-imager over de Meteosat-schijf.
8.3.3.7 Ozon
In de context van de Eumetsat Ozonmonitoring SAF is het KMI verantwoordelijk
voor de validatie van ozonprofielen verkregen via satelliet door vergelijking met weerballonmetingen.
BIRA is de belangrijkste contractant van
het ESA CCI-project ter bepaling van de
ECV voor aërosolen. Ook het KMI participeert in dit project.
8.3.3.8 Landbedekking
De Université Catholique de Louvain
(UCL in LLN) is de belangrijkste contractant
van het ESA CCI-project ter bepaling van de
ECV voor landbedekking.

VITO heeft een aantal activiteiten en datasets voor Afrika en China met betrekking
tot het in kaart brengen van landbedekking,
specifiek voor landbouw.

8.3.3.4 Vegetatie

8.3.3.5 Aërosolen

Het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) biedt ruimte aan het
gegevensverwerkingscentrum voor de SPOT
Vegetatiesatelliet (CTIV). Verder verwerkt
en archiveert het VITO ook gegevens van
de volgende satellieten: ENVISAT-MERIS,
NOAA-AVHRR, MODIS, MSG en METOP-AVHRR. De resolutie, de ruimtelijke
dekking en het historisch archief hangen af

In de context van het Eumetsat Climate
Monitoring SAF en het Gerb-project, verkrijgt het KMI optische dieptegegevens van
aërosolen van de SEVIRI-imager over de
Meteosat-schijf.
BIRA neemt dan weer deel aan het ESA
CCI-project ter bepaling van de ECV voor
aërosolen.
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9. Sensibilisatie,
educatie en
opleiding

Een efficiënte vermindering van de
broeikasgassen is alleen mogelijk wanneer
alle lagen van de maatschappij goed geïnformeerd worden. Dit hoofdstuk brengt verslag uit over Belgische acties op het gebied
van sensibilisatie, educatie en opleiding en
sensibilisatie met betrekking tot de klimaatverandering. Hoewel vooral door de overheidssector georganiseerde of gefinancierde
activiteiten aan bod zullen komen, worden
ook acties vermeld die werden ondernomen
door maatschappelijke organisaties of de privésector, gesteund door overheidsfondsen.
Het is niet de bedoeling om een volledige
lijst te geven, wel om verschillende initiatieven voor te stellen die een bijdrage leveren
aan de sensibilisatie van de Belgische publieke opinie.
Het merendeel van de georganiseerde acties gaat niet alleen over de kennis van de
oorzaken, de gevolgen en de preventie van
de klimaatverandering. De klimaatverandering wordt benaderd vanuit het bredere kader
van duurzame ontwikkeling.
Ten slotte wordt een lijst gegeven van relevante internetsites.

De voorbereiding van dit hoofdstuk werd gecoördineerd door:
Luc Dries
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering

9.1.1 Algemene sensibilisatie
De media hebben veel weerklank gegeven aan de klimaatverandering en hebben
op hun beurt bijgedragen tot een verhoogde
interesse voor dit onderwerp. Ook de recente
financiële crisis droeg ertoe bij dat mensen
het gevoel kregen dat ze moesten gaan besparen 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 grote promotiecampagnes, zowel van
de overheid als van de privésector, voor de
plaatsing van thermische zonnepanelen (met
toekenning van premies) en fotovoltaïsche
panelen (met premies en groenestroomcertificaten), alsook voor de energieprestatieregelgeving (EPB en het EPB-Certificaat),
hebben eveneens geleid tot de sensibilisatie
van het publiek voor een beter energiebeheer.

9.1.2 Is het Belgische publiek
gevoelig voor het probleem van
de klimaatopwarming?
Eurobarometer-enquête van mei 2013

De EU publiceerde in de zomer van
2013 de resultaten van de “Standaard Eurobarometer”-enquête nr. 79, die tussen 10
en 26 mei 2013 uitgevoerd werd en waarbij interviews van 26 605 burgers in de
27 EU-lidstaten, de 6 kandidaat-lidstaten
(Kroatië, de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, Turkije, IJsland,
Montenegro en Servië) en de Turks-Cypriotische gemeenschap afgenomen werden.
Ook 1013 Belgen namen hieraan deel.
Het betreft hier een algemene enquête,
met vragen rond de burger in de EU, de
politieke instellingen, de bezorgdheden, de
economische crisis en de toekomst (de EU
in 2020), en dus met relatief weinig vragen
met betrekking tot de klimaatproblematiek. Toch zijn er enkele bevindingen die
zeker het vermelden waard zijn.

1/ Het thema “leefmilieu, klimaat
en energie”

Op nationaal vlak wordt dit thema als
weinig belangrijk beschouwd: slechts 4%
van de ondervraagde Europeanen en 3%
van de Belgen rekenen deze thema’s tot de
twee belangrijkste thema’s, wat de tweede
laagste score is. De economische situatie
en alle andere financiële aspecten (werkloosheid, inflatie, pensioenen, belastingen,
overheidsschuld), misdaad, gezondheid,
immigratie, … worden als belangrijker ervaren. Deze resultaten bevestigen de algemene trend die reeds enkele jaren aan de
gang is.
Als gevraagd wordt welke thema’s de
burgers persoonlijk belangrijk vinden,
dan beschouwen 5% van de ondervraagden
en 10% (!) van de Belgen het thema “leefmilieu, klimaat en energie” als één van de
twee belangrijkste thema’s.

van deze 3 doelstellingen - die uitermate
belangrijk zijn voor de klimaatproblematiek – beduidend minder vaak als geloofwaardig beschouwen. De overige Belgen
vinden deze doelstellingen ofwel te ambitieus ofwel niet ambitieus genoeg (beide
standpunten hebben ongeveer hetzelfde
aandeel).
Federale publieksenquête rond
klimaatverandering

In het najaar van 2013 lanceerde de
Federale Dienst Klimaatverandering voor

de derde maal een publieksenquête om een
beter inzicht te krijgen in de (evolutie tussen 2005 en 2013 van de) kennis van het
grote publiek over de klimaatproblematiek
(oorzaken en gevolgen, informatiekanalen,
enz.), de subjectieve interpretatie (urgentie, inspanningen van de overheid, mogelijkheid tot persoonlijke bijdrage, enz.) en
de persoonlijke attitude (de bereidheid er
zelf iets aan te doen). De resultaten van
deze enquête zijn beschikbaar via de klimaatwebsite www.klimaat.be.

9.2. Sensibilisatie met betrekking
tot de klimaatopwarming

9.2.1 Earth Hour
Sinds enkele jaren roept WWF alle overheden, steden, ondernemingen en burgers
op om samen op een weekenddag in maart
gedurende 1 uur in de vooravond het licht
te doven om zo hun steun te betuigen aan de
strijd tegen de klimaatverandering.
Deze sensibilisatieactie, ‘Earth Hour’
genaamd, maakt deel uit van een internationale campagne van WWF tegen de klimaatverandering. De deelnemers eisen met deze
symbolische actie dat de overheid meer actie
onderneemt, maar steken zelf ook de handen
uit de mouwen.

De actie kent een steeds groter succes:
ook in 2013 doofden vele tientallen Belgische steden en gemeenten hun openbare
verlichting, met de oproep aan hun inwoners op hetzelfde te doen. In Brussel vierden honderden mensen al dansend Earth
Hour aan het Atomium op de speciaal voor

2/ De EU-doelstellingen tegen 2020

De doelstellingen uit het Europees
Energie/Klimaat-pakket daarentegen worden als vrij geloofwaardig beschouwd:
“het verhogen van de energie-efficiëntie
met 20% tegen 2020” wordt zelfs door
59% van de EU-burgers en door 58% van
de Belgen als één van de twee meest geloofwaardige doelstellingen beschouwd,
gevolgd door “het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie tot 20%”
(respectievelijk 57% en 53%) en “het verlagen van de uitstoot van broeikassen met
ten minste 20% t.o.v. 1990” (respectievelijk 54% en 46%).
Het valt dus op dat de ondervraagde
Belgen zich kritischer opstellen dan de gemiddelde Europeaan en het ambitieniveau

Om de bevolking te sensibiliseren worden elk jaar over het hele land activiteiten
georganiseerd voor een dag of maand van de
energiebesparing, het milieu, de biodiversiteit of de mobiliteit. Naast deze grootschalige initiatieven worden er nog meer specifieke sensibilisatie-inspanningen geleverd of
gemakkelijk toepasbare praktische oplossingen aangeboden aan bepaalde doelgroepen,
zoals jongeren, energieverantwoordelijken
in de ondernemingen of bepaalde beroepsgroepen (architecten, leerkrachten, verwarmingstechnici, mobiliteitsmanagers, enz.).
Hierna worden de campagnes met betrekking tot de klimaatverandering voorgesteld, gevolgd door campagnes betreffende
energie of mobiliteit.
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die gelegenheid geschreven choreografie, en zo’n 6 000 mensen schreven zich
in voor één of meerdere acties, die samen
zo’n 52 ton CO2 deden besparen.

de geselecteerde werelderfgoedsites aan te
pakken. Bovendien toont ze het gebruik
van satellietwaarneming om de effecten
van de klimaatverandering op deze sites in
te schatten.

9.2.2 Tentoonstelling “Satellites and
World Heritage sites”, partners
voor een groter inzicht in
klimaatverandering
Deze tentoonstelling werd oorspronkelijk opgezet door UNESCO, met de financiële steun van de Vlaamse overheid
en gulle bijdragen van een aantal ruimtevaartpartners: het Belgisch Wetenschapsbeleid, Planet Action (Frankrijk), de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) en het
Duitse ruimtevaartagentschap (DLR). Een
reeks van 25 panelen toont satellietbeelden
van geselecteerde werelderfgoedsites.

Er wordt verwacht dat de verminderde
neerslag, de hogere zee- en landoppervlaktetemperaturen, de hevigere stormen, de
verzuring van de oceanen en de stijgende
zeespiegel een significante impact zullen
hebben op de werelderfgoedsites. De klimaatverandering kan het behoud van het
natuurlijk en cultureel erfgoed in gevaar
brengen. Gletsjers smelten, koraalriffen
verbleken en de biodiversiteit op aarde
wordt aangetast. Stijgende zeespiegels
vormen een bedreiging voor de vele culturele sites in de kustgebieden, en andere
aspecten van klimaatverandering hebben
een invloed op oude archeologische sites.

Aan de hand van een reeks opmerkelijke voorbeelden legt de tentoonstelling de
nadruk op de specifieke uitdagingen om
de gevolgen van de klimaatverandering op

De tentoonstelling toont een enorme
verscheidenheid aan effecten van klimaatverandering op werelderfgoedsites en legt
uit hoe ruimtetechnologieën ingezet worden om inzicht te krijgen in de gevolgen en
effecten van klimaatverandering op deze
sites. De algemene inleidende panelen die
de effecten van de klimaatverandering op
continentaal niveau aantonen, vormen een
belangrijk aspect van de tentoonstelling.
Voor deze panelen werden beelden van de
SPOT-VEGETATIE-sensors gebruikt. België was, via het Belgische Wetenschapsbeleid, één van de meest actieve partners in
het VEGETATIE-programma. De VEGETATIE-satellietbeelden werden ontwikkeld door de Universiteit van Leuven.
De oorspronkelijke tentoonstelling was
te zien in Cancún (16e UNFCCC-Conferentie - december 2010), Peking, Parijs en
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Durban (17e UNFCCC-Conferentie - december 2011). Begin 2012 paste het Belgische Wetenschapsbeleid de tentoonstelling
aan op maat van het Belgische publiek.
Nieuwe panelen met Franse, Nederlandse
en Engelse tekst werden afgedrukt, zodat
de Brusselse bevolking, de leerkrachten en
de leerlingen/studenten konden ontdekken
hoe satellieten helpen bij het inschatten
van de effecten van klimaatverandering op
werelderfgoedsites.
Dit initiatief ligt in de lijn van een zeer
vruchtbaar partnerschap tussen BELSPO
en UNESCO, om ruimtevaartechnologieën te gebruiken om de monitoring en het
beheer van beroemde werelderfgoedsites
te verbeteren. De Belgische versie van
de tentoonstelling werd reeds getoond in
Brussel (Jubelpark), in Vlaanderen (Katholieke Universiteit Leuven) en in Wallonië (Musée d’histoire naturelle de Mons en
Centre de culture scientifique de Parentville).
Sinds maart 2012 staat de volgende
website online: http://eoedu.belspo.be/
unesco.
In samenwerking met het Unesco Platform werd ook een begeleidende brochure
in het Nederlands en het Frans samengesteld. 2 000 exemplaren ervan werden geprint en verspreid onder een divers publiek.
9.2.3 SOS PLANET
Een van de belangrijkste evenementen
voor het Franstalige publiek en de scholen
was de prachtige tentoonstelling SOS Planet die plaatsvond in het gloednieuwe station van Luik, ontworpen door de architect
Calatrava.

De stad Luik kreeg in 2010 de titel
“Luik: wereldklimaatstad” en de tentoonstelling was daar een belangrijk onderdeel
van.
Een immense wereldbol met het opschrift “SOS Planet” domineert de hal van
het nieuwe Luikse station.

De tentoonstelling vond plaats in het
kader van het Belgische voorzitterschap
van de Europese Unie, onder erevoorzitterschap van Herman Van Rompuy. Ze opende haar deuren voor het grote publiek op 4
september 2010 en telde ongeveer 100 000
bezoekers tot de sluiting in juli 2011.
Het traject van de expo SOS Planet
volgde de vier natuurlijke stappen van de

menselijke geest in zijn streven om de wereld te veroveren en kennis te beheersen.
Spectaculaire decors symboliseerden de
catastrofes die zich op lange termijn zouden kunnen voordoen en onderstreepten de
samenhang tussen de klimaatverandering
en andere problemen. De bezoeker werd
ondergedompeld in driedimensionale decors, wat een echte bewustwording stimuleerde.
De bezoeker liep door een tunnel van
sijpelend ijswater, stapte voorzichtig over
afbrokkelende drijvende ijsschotsen, dan
op de gebarsten bedding van een uitgedroogde rivier vooraleer binnen te treden

in de vochtige atmosfeer van een overstroomd huis. Een van de parcours was
specifiek gericht op kinderen, met vragen
op hun niveau. Een educatief dossier was
ook beschikbaar.
“SOS Planet” was de belangrijkste tentoonstelling die ooit werd gerealiseerd rond
het thema van de opwarming van de aarde.
Ze werd ontwikkeld op basis van rapporten
van het IPCC (Intergovernmental panel on
Climate Change, het VN-klimaatpanel) en
stond onder de wetenschappelijke leiding
van Jean-Pascal van Ypersele.
SOS Planet was ook de eerste Europese tentoonstelling die animatiefilms in 3D
presenteerde en de eerste tentoonstelling
op wereldvlak die 3D-televisies zonder
speciale bril gebruikte. De expositie werd
voor een groot deel gefinancierd door overheidsinstellingen (Waalse overheidsdienst,
kabinetten van Waalse ministeries) en door
private sponsors.
9.2.4 De federale communicatie naar
het grote publiek
De communicatie van de federale overheid naar het publiek toe gebeurt door de
Dienst Klimaatverandering van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 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 communicatiemiddelen 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 die

de burgers aangaan, ter beschikking van het
publiek.

De internetsite www.klimaat.be blijft
de basis voor de informatieverspreiding
en biedt rubrieken aan over het fenomeen
van de klimaatverandering (oorzaken en
gevolgen), het gevoerde beleid, de financiële steun, enz., maar ook een aparte rubriek
gewijd aan acties (federale campagnes,
te ondernemen acties op privévlak, enz.).
Daarnaast is er ook een actua-rubriek die
op geregelde tijdstippen de aandacht vestigt op nieuwe ontwikkelingen (resultaten
van internationale bijeenkomsten, rapporten die verschijnen, acties die ondernomen
worden). Eind 2013 werd deze website
volledig gemoderniseerd, met speciale
aandacht voor de transitie naar een koolstofarme Belgische samenleving tegen
2050 (zie 9.4.8).
9.2.5 Steun voor lokale sensibilisatieinitiatieven voor het klimaat
Ook op lokaal niveau bestaan er hefbomen om de klimaatproblematiek aan te pakken. Hoewel de schaal van lokale maatregelen eerder beperkt is, kunnen deze acties een
belangrijk effect hebben als vele gemeenten
en de provincies meedoen. Deze acties kunnen ook een breder draagvlak creëren voor
maatregelen en bijdragen tot een grotere bewustwording van zowel mitigatie als adaptatie. Lokale maatregelen kunnen bovendien
een sneeuwbaleffect veroorzaken waardoor
het totaalpotentieel significant kan zijn.
De Federale Dienst Klimaatverandering
heeft in 2006 een toelage uitgewerkt ter aanmoediging van evenementen die de betrokkenheid van de burgers kunnen verhogen en

hen aanzetten tot concrete acties. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een evenement
organiseert waarbij informatie en opleiding
worden aangeboden, kon een aanvraag indienen. De steun mocht niet gaan naar politieke
partijen of gebruikt worden ter ondersteuning van politieke programma’s. De inhoud
moest rechtstreeks verband houden met het
thema van de klimaatverandering en de verstrekte informatie moest wetenschappelijk
correct zijn, de inrichters moesten over de
nodige bekwaamheid beschikken en de informatiesessie moest oplossinggericht zijn
(voorstellen van technieken, maatregelen en
acties die een bijdrage konden leveren aan
de strijd tegen de klimaatverandering). Deze
ondersteuning liep tot eind 2011 en werd in
2012 stopgezet.

Aangezien het verlagen van de broeikasgasuitstoot ook voor lokale overheden een prioritaire doelstelling is, zal de
Vlaamse overheid resultaatgerichte klimaatprojecten op lokaal vlak ondersteunen vanuit het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (DLNE). De focus zal
hierbij liggen op de reductie van de broeikasgasuitstoot door gebouwen, energieproductie en transport op het grondgebied
van de gemeenten. Naast de klimaatmitigatiedoelstelling heeft DLNE nog 5 andere
doelstellingen geponeerd: lokale leefkwaliteit, biodiversiteit, milieuverantwoorde
consumptie & duurzaam materiaalgebruik,
overstromingen en droogte, en bodemerosie. Adaptatie maakt deel uit van deze 5 andere doelstellingen, maar ook met mitigatie zou dit interessante project synergieën
moeten toelaten.
Het Vlaams stedenbeleid introduceert
de stadsprogramma’s als de opvolger van
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de stadscontracten 2007-2012 met de 13
Vlaamse centrumsteden. De steden kunnen
in samenspraak met de Vlaamse overheid
opteren voor een stadsprogramma ‘klimaatneutrale stad’.
Om de aandacht van lokale overheden
te vestigen op de klimaatproblematiek ontwikkelde de Europese gemeenschap het
Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Midden 2013 hebben bijna 50 steden
en gemeenten in Vlaanderen dit convenant
ondertekend. De manier waarop lokale
overheden te werk gaan bij de opmaak, implementatie en opvolging van deze plannen
kan echter sterk verschillen. Ook wordt het
potentieel van dit instrument nog niet volledig benut. Zo ligt de focus bij de invulling sterk op het besparen van energie in
de gebouwensector en beperken de transportmaatregelen zich meestal tot het eigen
gemeentelijke wagenpark. Studies tonen
echter aan dat aanvullende maatregelen
in de transportsector noodzakelijk zijn en
bovendien kosteneffectief kunnen zijn. De
Vlaamse overheid zal daarom ondersteuning bieden aan steden of gemeenten die
instappen in het Burgemeestersconvenant.

9.2.6 Opstelling en promotie van
gewestelijke klimaatplannen
Naast een Nationaal Klimaatplan voor
België werden ook door de gewesten plannen voor het klimaat opgesteld en gepromoot.
Voor de promotie van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 werd een brochure verspreid met tips voor de verbruikers
om samen de doelstellingen van het plan
te realiseren. Tegenwoordig kan het brede
publiek echter beter bereikt worden via het
internet, en daarom werd bij de definitieve
goedkeuring van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 de campagnesite www.
klimaattips.be gelanceerd. Deze site focust
op suggesties voor een breed aantal thema’s
over de acties die elke Vlaming kan ondernemen om mee te werken aan een gezonder
klimaat. Er wordt daarbij per (sub)thema
telkens doorverwezen naar relevante sites en
brochures (via internet raadpleegbaar) met

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is in december 2008 toegetreden tot het
Burgemeestersconvenant. De gemeente
Sint-Jans-Molenbeek sloot zich aan in december 2009.
Om de Waalse gemeenten aan te moedigen toe te treden tot het convenant, heeft
Wallonië een initiatief gelanceerd – het initiatief Pollec – dat 20 gemeenten hulp zal bieden om een initiële diagnose op te stellen en
een actieplan te ontwerpen. Meer informatie
op http://www.apere.org/index/mode/133.
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meer diepgaande informatie. Daarnaast worden ook de acties van de Vlaamse overheid
zelf beschreven en wordt er een luik uitgewerkt met uitleg rond klimaatverandering en
wat dit voor Vlaanderen betekent.
In een sensibiliserende brochure en op
een internetsite airclimat.wallonie.be wordt
het Lucht- en Klimaatplan van het Waals Gewest (Plan Air-Climat) voorgesteld, waarbij
men allerlei tips meekrijgt en er via links verwezen wordt naar verschillende praktische
informatiebronnen, waaronder CO2-calculatoren. Er zit ook een quiz in.
Het Waals Agentschap voor Lucht en
Klimaat ontwierp een serie van 12 posters,
getiteld “Le Changement climatique, comprendre pour mieux agir”. Verschillende
exemplaren van die tentoonstelling werden
gratis opgesteld in scholen, culturele centra,
administraties,… Men kon ook een beroep
doen op een spreker om in scholen of bij de
tentoonstellingen inleidende lezingen te geven over de problematiek.

De Cel voor de Sensibilisatie voor het
Leefmilieu (Cellule de Sensibilisation à
l’Environnement, CREA) van de Waalse
Overheidsdienst verspreidt diverse concrete
sensibilisatiemiddelen met betrekking tot de
klimaat- en energieproblematiek. Die instrumenten zijn aangepast aan een gevarieerd
publiek (scholen, volwassenen) en kunnen
zowel in scholen als bij bepaalde evenementen gebruikt worden.
Naast deze klimaatplannen nemen de
gewesten ook een aantal initiatieven die de
toestand van het leefmilieu in het algemeen
en de gegevens met betrekking tot klimaatverandering in het bijzonder in beeld brengen. Vlaanderen publiceert deze gegevens in
de jaarlijkse indicatorrapporten van MIRA/
VMM en in de onlinecatalogus van indicatoren die jaarlijks geactualiseerd wordt op
http://www.milieurapport.be. Voor Wallonië
kan op eenzelfde manier verwezen worden
naar de Tableaux de bord (L’Etat de l’Environnement), die ook online beschikbaar
zijn op http://etat.environnement.wallonie.
be/.

9.2.7 Tijdschriften, brochures en
uitzendingen te Brussel
De bevoegde dienst voor leefmilieu van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu Brussel – BIM genaamd, heeft een
reeks uitgaven gepubliceerd voor een gevarieerd publiek. Leefmilieu Brussel gaat verder
met de publicatie en verspreiding van magazines, brochures en posters met betrekking
tot het milieu, die vermeld werden in de vorige nationale klimaatmededeling, zoals bijvoorbeeld het maandelijkse magazine Mijn
stad onze planeet, het trimestriële magazine
Leefmilieu Brussel News en de maandelijk-

De internetsite van Leefmilieu Brussel
omvat alle informatie over de situatie en de
actualiteit inzake leefmilieu en energie (tips,
regelgeving, formulieren, hulpmiddelen, erkende leveranciers, lijsten van installateurs,
enz.) en over het gewestelijk beleid ter zake.

Leefmilieu Brussel blijft jaarlijks het
Milieufeest organiseren, een manifestatie
waarop alle milieuverenigingen aanwezig
zijn. Bedoeling is om in een feestelijk kader het grote publiek te sensibiliseren voor
de milieuproblematiek.
Leefmilieu Brussel organiseert ook
communicatiecampagnes (tv-spots, affiches, berichten in de pers) over een rationeel energiegebruik, de promotie voor
energiebesparende investeringen, maar
ook over de mobiliteit waarbij het publiek
wordt aangezet om te kiezen voor minder
vervuilende transportwijzen. Leefmilieu
Brussel organiseert jaarlijks een of twee
grote ‘topcampagnes’ rond een prioriteit
van het milieubeleid in Brussel. Ze maakt
daarvoor gebruik van de massamedia (televisie, radio, affiches, evenementen, …) en
belangrijke financiële middelen. Zowel in
2011 als in 2012 was de nieuwe Belgische
wetgeving rond de energieprestaties van
gebouwen het onderwerp van een dergelijke campagne.
In 2011 organiseerde Leefmilieu
Brussel verschillende sensibiliseringsacties rond het thema “Brussel, duurzame
stad”: een tentoonstelling, een reeks bezoeken aan voorbeeldgebouwen en duurzame wijken in Brussel voor internationale
bezoekers, een brochure “Brussel, van ecogebouw tot duurzame stad”, beschikbaar in

drie talen (FR-NL-EN), werd het hele jaar
door op grote schaal verspreid. Ook door
actief deel te nemen aan diverse evenementen (Energiebeurs, Passiefhuis-Platform, het Milieufeest en Batibouw) en
door de organisatie van conferenties en bezoeken aan ‘inspirerende’ werven wil men
de Brusselaars sensibiliseren voor duurzaam bouwen.
Om de Brusselaars met een bescheiden
inkomen aan te moedigen om te investeren
in rationeel energiegebruik heeft Leefmilieu Brussel in 2011 en 2012 opnieuw de
campagne Brusselse Groene Lening gelanceerd (vroeger “sociale groene lening”).
De voornaamste boodschap van die campagne luidt “een lening tegen 0% (JKP)
zodat iedereen kan isoleren”. Ze is vooral
gericht op Brusselse eigenaars van eenvoudige woningen en met een bescheiden
inkomen die geen klassieke banklening
kunnen afsluiten voor energiebesparende
investeringen.

Leefmilieu Brussel maakte ook deel
uit van het redactiecomité en volgde van
nabij de uitwerking en publicatie van het
belangrijke boek “Het verhaal achter de
voorbeeldgebouwen in Brussel” (verschenen bij Racine en Lannoo). Dat boek werd
gepubliceerd naar aanleiding van vijf jaar
projectoproepen voor “BatEx” (voorbeeldgebouwen, zie 9.4.10) en verscheen in drie
talen (FR, NL en EN).
9.2.8 De klimaatwijken
‘Klimaatwijken’ zijn groepen van gezinnen die in dezelfde wijk of in dezelfde straat
wonen of elkaar kennen via een vereniging,
een school, een club, het werk… Ze lanceren

Isoler
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een weddenschap met hun eigen gemeente:
in 6 maanden tijd (van november tot april)
trachten 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
technologieën: het project wil immers in de
eerste plaats gedragswijzigingen realiseren.
Daarom ontmoeten de deelnemers van een
wijk elkaar af en toe om praktische tips rond
energiebesparing 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 buitentemperaturen met die van het jaar
voordien.
Het project wordt georganiseerd door
de Bond Beter Leefmilieu (de koepelorganisatie van de Vlaamse milieuorganisaties)
in samenwerking met de NGO’s Dialoog en
Ecolife, de Vlaamse provincies, de netbeheerders en de deelnemende gemeenten, en
met de steun van het Vlaams Gewest en van
het Europese “Intelligent Energy” programma (in 2008-2009).
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9.3.1 Belgische energieen milieuprijzen
Sinds 2006 worden elk jaar de Belgische
energie- en milieuprijzen (www.eeaward.
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 nationale 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 economische leefbaarheid, de duurzame verbetering 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 burgerproject, een jongerenproject, een project
in de categorie business, de categorie instelling, een mediaprijs, enz.
De prijs geniet de steun van industriële
en institutionele partners, van de International Polar Foundation en van meer dan 100
organisaties die de uitnodiging naar hun leden doorsturen. Ook krijgt het veel steun in
en buiten de media (federaties, verenigingen,
besturen) en dit het hele jaar door.
Leefmilieu Brussel introduceerde in
2012 ook zelf projecten in dit kader. Die
PLAGE-projecten (Plan voor Lokale Actie
voor het Gebruik van Energie – zie 9.4.10)
en BATEX (voorbeeldgebouwen voor eco198

constructie en energie) ontvingen een premie in de categorie “Institution Sustainable
Development Award”.

9.3.2 Stop reclame
Om de burgers de mogelijkheid te bieden gratis bedeeld drukwerk en naamloze
reclame in hun brievenbussen te weigeren en
aldus een milieuvriendelijk gebaar te stellen,
hebben tal van overheden, maar ook NGO’s
zelfklevers verspreid die men op de brievenbus kan aanbrengen.
Daarnaast is er ook de Robinsonlijst die
de mogelijkheid biedt je naam en adres te laten opnemen in een bestand van mensen die
geen ongevraagde reclame meer via de post
wensen te ontvangen van de bedrijven die lid
zijn van de BDMA (Belgian Direct Marketing Association).

9.3.3 Natuur- en milieueducatie voor
volwassenen(verenigingen)
Als onderdeel van haar natuur- en milieueducatie heeft de Vlaamse overheid de
werking ‘Niet voor groentjes’ opgezet. ‘Niet
voor groentjes’ richt zich in de eerste plaats
tot het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
De werking stimuleert en ondersteunt volwassenenorganisaties bij de uitwerking en
realisatie van natuur- en milieuactiviteiten
door het aanleveren van informatie en methodieken, het zoeken van partners...(nietvoorgroentjes.lne.be)
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9.3.4 De eco-efficiëntiescan
De eco-efficiëntiescan, die in het Vlaams
Gewest werd voorgesteld, licht de bedrijven
grondig door op de diverse aspecten van
eco-efficiëntie: milieuvriendelijkere processen tot stand brengen, milieuvriendelijkere
producten ontwerpen (omvormen), afval benutten, de markten opnieuw onderzoeken, de
vraag aanpassen en de economische en ecologische voordelen waarneembaar maken.
9.3.5 Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische en coherente wijze sociale, milieu- en
economische overwegingen in hun bedrijfsvoering opnemen, in overleg met hun stakeholders (klanten, personeel, leveranciers).
De Vlaamse overheid heeft het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (http://www.mvovlaanderen.be)
opgezet om bedrijven te informeren en te
inspireren.
Leefmilieu Brussel organiseert talrijke
informatie- en opleidingssessies over milieuthema’s (energie, ecoconstructie, mobiliteit, enz.). De seminaries, colloquia en geleide bezoeken zijn bedoeld om professionals
te informeren over de huidige reglementering, de laatste technische ontwikkelingen,
om technisch advies van specialisten en
feedback van andere organismen te verlenen en hen te laten kennismaken met voorbeeldinstallaties. De opleidingen worden in
cycli georganiseerd die over verschillende
maanden lopen en meestal eindigen met een
evaluatie en een certificaat. De opleidingen

zijn bestemd voor een gespecialiseerd publiek dat gerichte kennis op technisch gebied
wil verwerven.

9.3.6 Milieuboekhouding in de
landbouw
In het Vlaams Gewest benadrukken de
stafdiensten van de landbouwers het nut van
adviezen en de opvolging van een milieuboekhouding (energie, water, meststoffen,
pesticiden). Er worden voor deze doelgroep
informatiesessies en demonstratieprojecten
georganiseerd over energieteelten en biobrandstoffen.
9.3.7 Duurzame wijken
In 2007 ontwikkelde Leefmilieu Brussel-BIM een operationele strategie met
het doel voorbeeldwijken op het vlak van

duurzaamheid te stimuleren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals die ook
bestaan in andere Europese landen: Duitsland (Freiburg im Breisgau, “Vauban”), het
Verenigd Koninkrijk (Londen, “Bedzed”),
Zweden (Stockholm, “Hammarby Sjöstad”
en Malmö, “BO 01”). Die strategie betreft
zowel de bestaande wijken als de nog te bebouwen gebieden.
Sinds 2008 lanceert Leefmilieu Brussel
jaarlijks een oproep voor projecten die bestaande wijken willen omvormen in “duurzame wijken”. Het doel is om via een publiek
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mechanisme een burgerdynamiek op gang
te brengen en te ondersteunen waardoor de
milieukwaliteit van een wijk kan verbeterd
worden. De projecten baseren zich op contacten en samenleven in de buurt; ze beogen
individuele gedragswijzigingen en het realiseren van gezamenlijke activiteiten (ateliers,
uitwisselingsnetwerken, verslaggeving, tentoonstellingen…) en goederen van algemeen
belang (uitrusting of duurzaam beheer van
gedeelde tuinen, fietsenstallingen,…), gefinancierd door Leefmilieu Brussel.
Leefmilieu Brussel stelt een wijkanimator ter beschikking van de geselecteerde wijken om hun project te helpen ontwikkelen.
Om ervaringen uit te wisselen, worden ontmoetingen tussen de wijken georganiseerd.
Een Duurzame Wijkkrant brengt verslag uit
van de projecten. Om de contacten tussen de
duurzame wijken te bevorderen en om ervaringen uit te wisselen, ook na de begeleiding
van het project door de wijkanimator, werd
een participatieve website opgezet (www.
participatieveduurzamewijken.be). Het Gewest telt vijftien duurzame wijken.
Via stimulatie, doorlopende informatie,
bijstand en begeleiding zorgt de facilitator
“Duurzame Wijken” ervoor dat geleidelijk
aan de principes van duurzaam beheer van
het grondgebied, van ecologisch bouwen en
energiebesparingen, van milieubeheer, van
milieubewust gedrag en van duurzame mobiliteit (gezamenlijk en transversaal) worden
opgenomen in de planningsinstrumenten,
vastgoedoperaties en renovatieprogramma’s
van de wijken. Die begeleiding richt zich tot
iedere professionele speler in een wijk voor
wie een milieuondersteuning nuttig kan zijn,
ongeacht de ontwikkelingsfase van het project.

9.4. Sensibilisatie voor energiebesparing

9.4.1 De energieloketten
De Waalse energieloketten werden in
het begin van de jaren 2000 opgericht. Het
hoofddoel is alle geïnteresseerde burgers
neutrale en objectieve informatie te verstrekken, maar ook gepersonaliseerd en kosteloos
advies te geven over energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie. In 2010 steeg het aantal loketten van 12 naar 16, zodat ze een optimale verspreiding kennen over het Waalse
grondgebied.

9.4.3 Oktober, Maand van de
energiebesparing
Het Vlaams Gewest roept de maand
oktober uit tot ‘Maand van de Energiebesparing’. Via diverse initiatieven en persberichten wordt zo in die maand het thema
energiebesparing in de kijker gezet.

In Vlaanderen wordt er vooral door de
diverse woonwinkels, die in heel wat gemeenten actief zijn, energieadvies gegeven.
Daarnaast is er in iedere provincie een provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen actief, met een uitgebouwd bezoekerscentrum.

9.4.2 Nacht van de duisternis
De Nacht van de Duisternis wordt nog
steeds georganiseerd in Vlaanderen en was
op 12 oktober 2013 al aan zijn 18e editie toe
(http://www.bondbeterleefmilieu.be/nacht/
index.php/247). Het hoofddoel is om de bevolking bewust te maken van de lichtvervuiling en zo ook van energiebesparing. Deze
activiteit wordt georganiseerd door Bond
Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en
de Werkgroep Lichthinder (VVS). De actie
wordt sinds 2008 ook in Wallonië en sinds
2009 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gehouden.

9.4.4 Haal geen energievreters in huis
De Diensten Klimaatverandering en Productbeleid van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bleven ook in 2010-2013 investeren in
de website http://www.energievreters.be die
eind 2006 gelanceerd werd.
Deze website herbergt een rekenmodule
die toelaat je energieverbruik (en de ermee
gepaard gaande CO2-uitstoot) in te schatten,
energievreters in huis op te sporen en vooral
ook geen nieuwe energievreters in huis te nemen door uitsluitend energiezuinige toestellen en producten aan te schaffen.
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Men kan er een gepersonaliseerde inschatting maken van het energieverbruik
van de elektrische huishoudtoestellen (wasmachine, droogkast, vaatwasser, koelkast,
diepvriezer, televisie) en andere producten
die een belangrijke impact hebben (auto’s,
verlichting) of van de warmteverliezen door
vensters, dakisolatie en muurisolatie. De site
is erg oplossinggericht en biedt de mogelijkheid een persoonlijke keuze te maken uit de
zuinigere modellen of goede isolatiematerialen die op de Belgische markt beschikbaar
zijn. Zo vermijdt men om nieuwe energievretende toestellen of materialen aan te kopen.

De website, die geregeld aangevuld
wordt met nieuwe productmodules en waarvan de databases maandelijks geactualiseerd
worden, wordt op geregelde tijdstippen gepromoot via een campagne naar het grote
publiek. Een ‘zwaarlijvige’, overconsumerende koelkast, wagen, wasmachine, radiator en lampvoet zijn de hoofdpersonages
in de campagne die eind 2006 gelanceerd
werd en op geregelde tijdstippen herhaald
werd om de aandacht te vestigen op de rekenmodule, via een reeks aantrekkelijke en
grappige beelden, banners op websites en radiospotjes. Meer info over de website en de
campagne vind je op http://www.klimaat.be/
energievreters.

mingsketels, enz.) en voor de plaatsing van
fotovoltaïsche of thermische panelen of
warmtepompen, op het niveau van de gewesten of zelfs van de provincies en de gemeenten. De systemen variëren naargelang
van het gewestelijk beleid.
De gewesten stellen ook ‘facilitatoren’,
informatieloketten en internetsites ter beschikking van het publiek.
Het concept van deze campagne werd
bekroond met verschillende Belgische, Europese en internationale prijzen en – wat veel
belangrijker is – ze lokte in totaal al meer
dan 1.500.000 bezoekers naar de website.

9.4.5 De TopTen-website
TopTen is een website (http://www.topten.be) die toelaat snel en gemakkelijk de
meest energiezuinige producten voor thuis
en op kantoor te vinden. Voor een hele reeks
producten (huishoudtoestellen, verlichting,
wagens, circulatiepompen, printers, PC- en
TV-schermen) biedt hij een overzicht van
de zuinigste modellen die op de Belgische
markt aanwezig zijn. Bovendien geeft hij
een overzicht van de leveranciers van groene stroom. De website is een initiatief onder
leiding van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, met medewerking van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de vzw Ecoconso en
de Europese Commissie.
9.4.6 Rationeel energiegebruik (REG)
Er zijn heel wat premies toegankelijk
voor het publiek of de ondernemingen, voor
energiebesparende investeringen (isolatie,
ramen, zuinige huishoudtoestellen, verwar200
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Er worden via het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) ook
leningen tegen een voordelig tarief aangeboden aan gezinnen met een laag inkomen
zodat ook zij toegang krijgen tot deze technologieën.
De federale overheid biedt aan personen
die betrokken zijn bij 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.
Via campagnes in de media (in Wallonië
werden namelijk partnerschappen afgesloten met thematische televisieuitzendingen
die grote belangstelling genoten, zoals “Une
brique dans le ventre” of “Clé sur porte”),
publiciteit, brochures, internetsites, numerieke of papieren informatiebulletins, openwerf- en kijkdagen in voorbeeldgebouwen,
aanwezigheid op bouw- en renovatiebeurzen
en salons… besteden de gewesten voortdurend aandacht aan rationeel energiegebruik
en milieuvriendelijke energieproductie. Het
doel is:
–– sensibilisatie en gedragswijziging op het
gebied van REG

–– promotie van energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke energieproductie
–– communicatie van de regelgeving en de
financiële steunmaatregelen
Het Vlaams Gewest biedt via de website http://www.energiesparen.be/energiewinst een snelle berekeningstool aan voor de
meest interessante energiebesparende investeringen: dakisolatie, hoogrendementsglas,
muurisolatie, zonneboiler, fotovoltaïsche
zonnepanelen en de vervanging van een
oude cv-ketel. De calculatoren houden re-
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kening met de gangbare investeringskosten,
energieprijzen en energiepremies.
In het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 van het Vlaams Gewest
wordt de focus gelegd op de prioritaire investeringen: dakisolatie, de vervanging van
enkel glas door hoogrendementsglas en
de vervanging van alle cv-ketels. Aansluitend daarbij wordt de nadruk gelegd op de
na-isolatie van muren. Voor de na-isolatie
van spouwmuren werd een volledig kwaliteitssysteem uitgewerkt. In juni 2013 werd
de eerste openspouwmuurdag georganiseerd
op diverse locaties in Vlaanderen.

9.4.7 Energiejacht
De Energiejacht is onderdeel van de Europese campagne Energy Neighbourhoods
(http://www.energyneighbourhoods.eu),
waaraan 16 Europese landen deelnemen. De
Energiejacht loopt jaarlijks van 1 december
tot 31 maart. Tijdens die periode proberen de deelnemers zoveel mogelijk energie
te besparen. Om dit te bereiken moeten de
deelnemers echter niet investeren in nieuwe
technologieën: het project wil immers in de
eerste plaats gedragswijzigingen realiseren.
Daarom ontmoeten de deelnemers van
een wijk elkaar af en toe om praktische tips
rond energiebesparing uit te wisselen, en
meten ze op zeer geregelde tijdstippen hun
elektriciteits-, gas- en waterverbruik. De
meterstanden worden ingevoerd op de projectwebsite die vervolgens de gerealiseerde
vooruitgang berekent, rekening houdend met
de verschillen in buitentemperaturen met die
van het jaar voordien. Men kan individueel
deelnemen, maar deelname in groepen wordt
aangemoedigd. Elke groep krijgt ondersteuning van een energiemeester, die een gratis
opleiding rond energiebesparing krijgt.

9.4.8 Naar een koolstofarme
maatschappij
Het Waals Agentschap voor Lucht en
Klimaat organiseerde in februari 2012 een
dag waarop twee bestelde studies werden
voorgesteld: Vers une Wallonie Bas-carbone (Naar een koolstofarm Wallonië) en
L’adaptation au changement climatique
en Wallonie (De adaptatie aan de klimaatverandering in Wallonië). Iedereen was
welkom op deze dag: administraties, studiebureaus, enz. De bedoeling hiervan was
om aan te tonen dat het mogelijk is om
tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen
te beperken met 80 tot 95% en hoe, aan
de hand van verschillende scenario’s, die
vermindering mogelijk is. Die scenario’s
en hun impact zijn online via de calculator
beschikbaar op http://www.walloniebascarbone2050.be. De tweede studie brengt

In het Vlaams Gewest wordt het project
georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu (de koepelorganisatie van de Vlaamse
milieuorganisaties) waar de Energiejacht
sinds eind 2010 de gelijkaardige campagne
‘Klimaatwijken’ (zie 9.2.8) vervangt. In het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het project eind 2013
onder de naam “Energy Challenge” georganiseerd door de federatie ‘Inter-Environnement Wallonie’ in samenwerking met Ecoconso, APERe, EcoRes en Le Soir.
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de gevolgen van de klimaatopwarming
tegen 2080 in beeld. Bovendien werden
nog twee publicaties met de resultaten van
beide studies verspreid. Een eerste interdisciplinair congres over duurzame ontwikkeling, georganiseerd door de Waalse
overheidsdienst en de Franstalige universiteiten, vond plaats op 31/1 en 1/2/2013
in Namen. (http://www.congrestransitiondurable.org/)
Ook de Federale Dienst Klimaatverandering heeft een project gelanceerd met

betrekking tot de overgang naar een koolstofarme Belgische samenleving tegen 2050
(“2050 Low Carbon Belgium”).
Dit project behandelt verschillende thema’s die bijzonder belangrijk zijn voor de
transitie naar een koolstofarme samenleving.
De kern van het project is de studie “Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050”
waarin verschillende scenario’s ontwikkeld
werden om tegen 2050 de Belgische uitstoot
met 80 tot 95% te reduceren ten opzichte van
de uitstoot in 1990. Deze scenario’s werden
opgebouwd en geanalyseerd via een transparant open-source model op basis van intensief overleg met Belgische en buitenlandse
experten en stakeholders.
Om dit thema en de resultaten van deze
studie toegankelijker te maken voor het grote publiek heeft de Dienst bovendien:
–– een brochure in 3 taalversies (EN, NL,
FR) samengesteld, waarin de resultaten
van de studie “Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050” op een bevattelijke wijze worden voorgesteld;
–– een online rekenmodule ontwikkeld die
in de vorm van grafieken alle mogelijke
scenario’s en hun implicaties visualiseert. Hij biedt de gebruikers de mogelijkheid een eigen scenario uit te werken
door zelf de verschillende parameters
en hefbomen die invloed hebben op de
uitstoot van broeikasgassen, aan te passen. Hiermee laat deze tool toe om meer
inzicht te verkrijgen in de verschillende
trajecten richting een koolstofarme samenleving;
–– op de klimaatwebsite werd een rubriek
gecreëerd over het project “2050 Low
Carbon Belgium” (http://www.klimaat.
be/2050), met daarin onder meer de
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resultaten van de studie “Scenarios for
a Low Carbon Belgium by 2050”, de
samenvattende brochure, de interactieve webtool en een grafische ‘mapping’
(met bijkomende info) van alle lokale,
regionale en provinciale initiatieven in
België en in Europa in het kader van
de transitie naar een koolstofarme samenleving.
9.4.9 Begeleiding van verbruikers:
Maison de l’Energie – Energiehuis
Gebouwen, en meer bepaald woningen,
zijn de belangrijkste energieverbruikers en
de voornaamste bronnen van CO2-uitstoot in
Brussel. Dit maakt ze tot belangrijk doelwit
van het beleid. In dat kader richtte Leefmilieu Brussel in 2011 het Maison de l’énergie – Energiehuis (MEH) op. De bedoeling
is alle Brusselse gezinnen de nodige proactieve en volledige begeleiding te geven en
ze concreet bij te staan zodat ze duurzaam
omgaan met hun woning, zowel op het vlak
van gewoontes en het beheer van hun installaties, als op het vlak van investeringen en
financiering.
Het MEH biedt de Brusselse huisgezinnen volgende diensten aan:
–– permanente informatie- en adviesverstrekking inzake rationeel energiegebruik
(REG), ecoconstructie (ecologische materialen, groendaken, …), hernieuwbare
energie, reglementering en werkzaamheden ter verbetering van de energie- en
milieuprestatie van de woningen;
–– proactieve begeleiding, via huisbezoeken, op het vlak van dagelijkse gewoontes en het beheer van de installaties,
identificatie van eenvoudig uit te voeren

Het MEH bestaat uit een overkoepelend
orgaan en plaatselijke structuren. Het
overkoepelend orgaan, gehuisvest in Leefmilieu Brussel, is verantwoordelijk voor de
omkadering, de financiering en de algemene coördinatie van de lokale structuren, en
laat zich dus niet rechtstreeks in met de individuele begeleiding van de huisgezinnen.
De plaatselijke structuren zijn autonome
vzw’s (verenigingen zonder winstoogmerk)
met een eigen beheer. Ze hebben tot doel de
gezinnen te begeleiden om de energie- en
milieuprestaties van hun woning te verbeteren. Het Brussels Gewest telt zes lokale
energiehuizen, om de dienstverlening dichtbij de bevolking te kunnen organiseren. Het
overkoepelend orgaan is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en het beheer van expertise, methodes en studies ten gunste van
de plaatselijke structuren: ontwikkeling van
oplossingen en antwoorden op specifieke
vragen van deze structuren, ontwikkeling
van methodologieën en strategieën voor de
aanwerving en begeleiding van huisgezinnen, juridisch en financieel onderzoek m.b.t.
de begeleiding van de gezinnen, opleiding
van de aangestelde teams, ontwerp en aanwending van werkinstrumenten, enz.
Naast het MEH ondersteunt Leefmilieu
Brussel plaatselijke en gewestelijke initiatieven waarbij gezinnen geïnformeerd en
begeleid worden, via subsidies, zoals meer
bepaald:

–– De informatiedienst voor particulieren
van de vzw De Stadswinkel – Het Brussels Energieagentschap geeft persoonlijk
advies dat meer en meer gericht is op
energie, renovatie in het algemeen, ecoconstructie en akoestiek, erfgoed en stedenbouwkunde. Ze organiseert ook talrijke conferenties en opleidingen waarbij
die thema’s aan bod komen.
–– Het infopunt hernieuwbare energie geeft
informatie over hernieuwbare energie
via een infoloket, een documentatiecentrum en een webforum.
In aanvulling op de maatregelen van de
plaatselijke structuren van het MEH gaat
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder
met De Energie-uitdaging. Het programma
wil bij de Brusselse gezinnen een op rationeel energiegebruik (REG) gericht gedrag
aanmoedigen waarvoor geen grote financiële investeringen vereist zijn. Het kan hier
zowel gaan om huurders als eigenaars, milieubewuste personen of niet. De deelnemers
verbinden zich op vrijwillige basis om eenvoudige handelingen te stellen om hun huishoudelijk energieverbruik en hun verbruik
bij verplaatsingen met hun motorvoertuig
te verminderen. Op een internetsite (http://
www.energie-uitdaging.be) kan men een
monitoring uitvoeren (via een regelmatig
overzicht van de meters) op basis waarvan
men vervolgens de evolutie van het energieverbruik kan meten.

9.4.10 Begeleiding van professionals:
de voorbeeldgebouwen,
het PLAGE-programma, de
facilitatoren en een praktische
gids
Projectoproepen “voorbeeldgebouwen”
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
blijft elk jaar projectoproepen lanceren voor
het ontwerp en de realisatie van Voorbeeldgebouwen op energie- en milieuvlak. Die
actie kent een steeds grotere internationale
bekendheid. De wedstrijd Voorbeeldgebouwen wil aantonen dat het mogelijk is om
zeer goede milieuprestaties te behalen met
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Een initiatief van de brusselse Minister voor leefmilieu, Energie en stadsvernieuwing

nieuwbouw of renovaties (voor meer info
over dit onderwerp, zie vorige Nationale
Mededeling).
Uit de 4 projectoproepen tussen 2007
en 2011 kon men 156 projecten selecteren,
goed voor meer dan 372 000 m² nieuw gebouwde of gerenoveerde voorbeeldgebouwen, waarvan 3% individuele woningen,
30% collectieve woningen, 40% kantoren en
winkels en 27% collectieve voorzieningen.
340 van die gebouwen (meer dan 40% van
de oppervlakte van alle voorbeeldgebouwen
samen) werden gebouwd of gerenoveerd
volgens de normen van passiefgebouwen.
De andere gebouwen voldoen minstens aan
de lage energienorm, of zelfs aan de zeer
lage energienorm, afhankelijk van de sector
en het projecttype (constructie of renovatie).
Driekwart van de projecten produceert eveneens hernieuwbare energie.
De projectoproep voor 2011 werd gekenmerkt door de opkomst van appartementsblokken, sportinfrastructuur en een gebedshuis (een moskee) die beantwoorden aan de
doelstellingen van een voorbeeldgebouw.
De projectoproep voor 2012 onderscheidt
zich door dossiers met een grotere maturiteit
op het vlak van duurzaamheid en door een
opmerkelijke doorbraak van grote vastgoedprojecten uit de sector van de projectontwikkeling.
Wallonië lanceerde in 2012 de projectoproep Bâtiments Exemplaires Wallonie
(Voorbeeldgebouwen Wallonië), die ook
wil aantonen dat het technisch haalbaar en
economisch rendabel (of toch bijna) is om
in Wallonië voorbeeldgebouwen te bouwen
en/of te renoveren. 72 projecten werden
ingediend, goed voor 24 336 m² vloerverwarming. Een jury van experten duidde na
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onderzoek 23 projecten (goed voor 7 415 m²
vloerverwarming) als winnaar aan. Ze zullen
een financiële ondersteuning krijgen, te verdelen tussen de ontwerper en de bouwheer
van het project. Ook ontvangen ze gratis
technische bijstand om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen, evenals promotie (via publicaties, perscampagnes, aanwezigheid op
het internet, bezoeken, seminaries...). In juni
2013 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd. Deze keer richt de oproep zich op tertiaire gebouwen (gebouwen voor onderwijs,
kantoren en dienstverlening) die opvallen
door de manier waarop ze een antwoord bieden op een reeks criteria waarbij energie een
doorslaggevende rol speelt.
De projectoproepen Bâtiments exemplaires Wallonie volgen de actie Construire avec
l’énergie (Bouwen met energie) op. Die actie
had aanvankelijk tot doel “meer te doen” dan
de reglementering rond energieprestaties van
gebouwen, maar omdat die doelstelling een
evidentie werd en de reglementering steeds
strenger, is “Construire avec l’énergie” eind
2011 stopgezet.

technische ondersteuning van een expert (de
energieverantwoordelijke) gedurende een
periode van vier jaar.
De methodologie van de energie-efficiëntie waarop PLAGE gebaseerd is, bestaat
uit vier fases, ontwikkeld en opgevolgd door
de energieverantwoordelijke:
1. uitwerking van een energiekadaster van
het verbruik
2. uitwerking van een specifiek actieplan
met de belangrijkste actoren van de instellingen en invoering van een energieboekhouding
3. uitvoering van het actieplan
4. opvolging van energieverbruik, periodieke evaluatie en bekendmaking van de
resultaten
Sinds de lancering in 2005 verwezenlijkte PLAGE een gemiddelde jaarlijkse vermindering met 16% van het brandstofverbruik
en van 10 000 ton CO2, een stabilisering van
het elektriciteitsverbruik en een besparing
van ongeveer 4,25 miljoen EUR per jaar. Tot
midden 2013 werd PLAGE ingevoerd in 15

“PLAGE”-projectoproepen
Het programma “Plan voor Lokale Actie
voor het Gebruik van Energie” (PLAGE) is
een ondersteuningsprogramma voor de verantwoordelijken van grote gebouwen (tot op
heden vooral de overheden) dat gericht is op
de verbetering van de energieprestaties van
het patrimonium ten voordele van het milieu en de financiën van de instelling. De idee
bestaat erin een nieuwe energiecultuur in te
voeren in het beheer van gebouwen en infrastructuren. Projectoproepen worden regelmatig gelanceerd. De projecten die in aanmerking komen, krijgen methodologische en
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gemeentes, 5 ziekenhuizen, 2 maatschappijen voor collectieve huisvesting, 6 maatschappijen voor sociale woningen (22 650
wooneenheden) en 70 scholen in Brussel.
Dit is goed voor ongeveer 1 380 gebouwen
(waaronder 315 prioritaire) en 4,5 miljoen
m², waarvan 2 miljoen het directe onderwerp
vormt van de PLAGE-actieplannen.
De PLAGE-methodologie is zo’n succes
dat het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om PLAGE vanaf
2015 verplicht te maken voor private eigenaars van vastgoedparken van meer dan 100
000 m² en voor de openbare eigenaars van
parken van meer dan 50 000 m². Het succes
van PLAGE als methode voor energie-efficiëntie wordt nu ook door Europa erkend
in het kader van zijn EUSEW Awards, waar
PLAGE in twee categorieën bij de vijf finalisten behoort.
Facilitatoren
De “Dienst Facilitator Duurzame gebouwen”, opgericht door Leefmilieu Brussel BIM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
beschikt over een netwerk van energiespecialisten die erkend worden om hun expertise bij de uitvoering van talrijke projecten
in Brussel en in het buitenland. Hun taak
bestaat erin de bouwheren en de beheerders
van de gebouwen in elke fase van het project
op een onafhankelijke en objectieve manier
te begeleiden op het vlak van de controle van
het energiegebruik, REG en de promotie van
hernieuwbare energiebronnen. Deze dienst
bestaat momenteel uit eerstelijnsadviseurs
die worden bijgestaan door specialisten die
alle specifieke vragen beantwoorden over de
verschillende sectoren (EPB, tertiair, collectieve huisvesting, warmtekrachtkoppeling,

hernieuwbare energie, ecoconstructie en
passiefbouw).
De bouwheren en beheerders van de
niet-residentiële gebouwen in Wallonië kunnen ook begeleiding krijgen van de REGfacilitator voor niet-residentiële gebouwen,
terwijl de particulieren zich voor neutraal
en gratis advies kunnen wenden tot de Energieloketten (zie punt 9.4.1).
Praktische gids voor het duurzaam bouwen
en renoveren van kleine gebouwen
Bouwprofessionals hebben nood aan objectieve, onafhankelijke, gevalideerde, praktische en duidelijke informatie over duurzaam bouwen, die bovendien rekening houdt
met alle aspecten (ook de economische) van
het bouwproject. Daarom werd een praktische technische gids opgesteld voor de bouw
en renovatie van duurzame gebouwen in
Brussel.

9.4.11 Begeleiding van kansarme
bewonersgroepen bij een
rationeel energiegebruik
In het Vlaams Gewest nemen meer
dan 30 organisaties in de sociale economie
deel aan het Energiesnoeiersproject (http://
www.energiesnoeiers.net).
KOMOSIE
vzw (de koepel van milieuondernemers
in de sociale economie) is de koepel van
al deze Energiesnoeiersbedrijven. Energiesnoeiers zijn kortgeschoolden die tewerkgesteld zijn in de sociale economie
en opgeleid worden om energiebesparende
maatregelen uit te voeren. Deze energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur
uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen. De Energiesnoeiers gaan niet onvoorbereid op pad.

Om de nodige kwaliteit en professionaliteit bij de uitvoering te garanderen, worden
ze tewerkgesteld in en begeleid door een
organisatie uit de sociale economie: het
Energiesnoeiersbedrijf. De belangrijkste
activiteiten die de Energiesnoeiers uitvoeren zijn: een gratis energiescan, isolatie
van hellende daken en zoldervloeren en
uitvoering van een pakket “kleine energiebesparende maatregelen”. Het project
wordt gelinkt met het sociaal energiebeleid
van OCMW’s en gemeenten. Belangrijke
partners bij het project zijn o.a. gemeenten,
OCMW’s, bouwbedrijven, provincies, distributienetbeheerders, sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen.
In het Waals Gewest kunnen de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) genieten van subsidies om
voor sociale begeleiding op energievlak
te zorgen. De begeleiding heeft tot doel
mensen te informeren over rationeel energiegebruik en over het beheersen van het
verbruik, preventieve en herstellende acties op dit gebied te voeren en informatie
te verspreiden waarmee de toegang tot
de bestaande financiële steunmaatregelen wordt vereenvoudigd. De OCMW’s
kunnen hierbij ook de prefinanciering van
bepaalde hulp voor de investering overwegen. Binnen de Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten (Union des villes et des
communes de Wallonie) werd een Sociale
Energiecel ingericht om de verschillende

aspecten in verband met energie te behandelen: gas, elektriciteit, sociaal stookoliefonds, sociale energiebegeleiding. De cel
geeft raad aan de leden, verzamelt informatie, stelt een lijst van goede praktijken
op, werkt opleidingen uit en plant terreinbezoeken. Voor de periode 2010-2012 werden 113 plannen aanvaard, voor de periode
2011-2013 waren dat er 30 en 97 voor de
periode 2012-2014.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een polyvalent sociaal begeleidingsplan inzake energie opgericht, getiteld “Energiedienst”. Het wordt beheerd
door de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten en heeft een
drieledige opdracht:
–– voldoen aan de diverse behoeften van de
gebruikers van de sociale dienstencentra
inzake energie en water, via een op maat
gemaakte follow-up.
–– zorgen voor een overdracht van energetische vaardigheden naar de maatschappelijk assistenten van deze centra,
waardoor ze een reeks “energiereflexen”
verwerven.
–– de mogelijkheid bestuderen om de Energiedienst uit te breiden naar andere sociale hulpsectoren in Brussel, zodat veel
meer mensen ervan kunnen genieten.

de eerste plaats een referentiestructuur zijn
voor vragen over energie van maatschappelijk werkers uit de verenigingssector, zodat
ze beter gewapend zijn om die problematiek
aan te pakken.

9.4.12 Het Passiefhuis-Platform
Het Passiefhuis-Platform (PHP) en Plateforme Maison Passive (PMP) zijn twee
onafhankelijke en neutrale organisaties die
de oprichting aanmoedigen van lage-energiegebouwen die gebaseerd zijn op het passiefgebouwconcept. Ze verspreiden informatie (via hun website, nieuwsbrief, brochures,
dynamische instrumenten, PHPP59-programma…) en bieden opleidingen, onderzoek en
begeleiding aan professionals en particulieren. De beide organisaties certificeren de
passiefgebouwen in België en organiseren
samen de beurs en het jaarlijkse symposium
“PassiveHouse” in Brussel. Ze leveren een
actieve bijdrage aan het vaststellen van normen m.b.t. energie in gebouwen en verrichten geavanceerd onderzoek (op het vlak van
koudebruggen, tertiaire sector, analyses van
levenscyclus…).

De Energiedienst richt zich tot kwetsbare huishoudens en voegt een maatschappelijk luik toe aan de begeleiding van gezinnen
in vergelijking met de begeleiding die het
MEH aanbiedt en die voor iedereen bestemd
is (http://www.fdss.be).

9.4.13 Energieprestatiecertificaten en
-audits
In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden.
In de eerste plaats moet worden uitgezocht
waar de grote energievreters zich bevinden.
Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht
naar maatregelen en oplossingen om het
energieverbruik terug te schroeven.

Sinds 2011 is er een Steunpunt energie
dat complementair is aan en past in het kader
van de Energiedienst. Het Steunpunt moet in

Sinds 2009 is het verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) op te maken bij
de verkoop en verhuur van een woning. Het

EPC bevat heel wat informatie over de belangrijkste energiebesparende maatregelen
die in de woning mogelijk zijn.
In het Vlaams Gewest kan iedereen op
de website www.energiesparen.be/testuwepc
nagaan hoe goed of slecht een woning scoort
ten opzichte van andere woningen.
Wie een uitgebreider onderzoek wil
uitvoeren inzake energiebesparing, kan
een energieaudit laten uitvoeren. De audit
geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel
en op welke manier energie in een woning
kan worden bespaard. De audit gaat in op
de energetische aspecten van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de productie van warm water. Optioneel kan ook
de ventilatie bekeken worden. Het Vlaams
Gewest werkte een erkenningsregeling uit
voor energiedeskundigen voor woningen.
Zo zijn particulieren zeker dat het geleverde
advies betrouwbaar is. Daarnaast ontwikkelde de overheid een computerapplicatie, die
verplicht gebruikt moet worden door deze
erkende energiedeskundige, die een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd om deze
applicatie correct te gebruiken en een degelijk energieadvies te kunnen geven.
Deze grondige energieaudit is vanwege de kostprijs niet voor iedereen haalbaar.
Daarom riep de Vlaamse overheid de gratis
energiescan in het leven. Dit is een snelle
doorlichting van het energieverbruik in een
woning. Een eenvoudige inspectie van de
woning geeft een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing
PHPP = “Passiv-Haus Projektierungs Paket” kan
vertaald worden als “Programma voor het ontwerp
van passiefhuizen”
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op het gebied van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen en energiezuinig
gedrag. De uitvoerder van de energiescan
kan zo meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. De netbeheerders zijn verplicht om een bepaald aantal
energiescans uit te voeren bij huishoudens.
Zij spreken samen met de gemeenten af wie
de energiescans uitvoert: de gemeente zelf,
de netbeheerder of een derde. Hierbij wordt
vaak samengewerkt met de energiesnoeiers.
Elke deelnemende gemeente bepaalt een
doelgroep. De Vlaamse overheid vraagt om
prioriteit te geven aan huishoudens met een
lager inkomen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bestaat er ook gewestelijke premie voor
het uitvoeren van een grondige energieaudit. Bovendien kunnen particulieren via de
plaatselijke afdelingen van het ‘Huis van de
Energie en de Ecoconstructie’ in aanmerking
komen voor een gratis energieaudit, die ook
de uitvoering van een eenvoudige energiediagnose van hun woning en hun gewoontes
inhoudt. Zo kunnen de technisch-financiële
investeringen die nodig zijn voor het verminderen van hun energieverbruik vastgesteld en geëvalueerd worden.
Sinds 2012 moeten de grote tertiaire
gebouwen en de industriële sites, die grote
energieverbruikers zijn, een audit uitvoeren
bij een vernieuwing of verlenging van een
milieuvergunning 1B. Die nieuwe maatregel was het voorwerp van een belangrijke
communicatie naar vergunninghouders, de
bedrijfswereld en energiespecialisten toe.
In Wallonië heeft de energieaudit, beter
bekend als Energie Advies Procedure (EAP),
sinds zijn lancering in 2006 meer dan 28
000 gezinnen geholpen bij het maken van
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de beste keuzes om de energiekwaliteit van
hun woning te vernieuwen en te verbeteren.
De eigenaars kregen objectieve bijstand en
nauwkeurig advies van een erkende auditeur
(in 2013 zijn er hiervan al meer dan 800 in
Wallonië) voor een betere isolatie van hun
woning, voor de verbetering of vernieuwing
van hun installaties voor verwarming, productie van warm water voor het sanitair en
ventilatie.
Maar waar Wallonië beschikt over een
zeer gevarieerd residentieel park met woningen die werden omgevormd tot collectieve
woningen, appartementen en appartementsgebouwen, waren de EAP-audits beperkt tot
woonhuizen. Daarom paste Wallonië de pro-

cedure aan om de audit van alle bestaande
woningen mogelijk te maken. De procedure werd voltooid in 2012 en de eerste EAP
2-audits kunnen in september 2013 worden
uitgevoerd.
Elke EAP 2-audit houdt twee verbeteringsscenario’s in, samengesteld uit verschillende aanbevelingen m.b.t. de isolatie, de
verwarmingsinstallatie, het warmwaterproductiesysteem, hernieuwbare energieën en
ventilatiesystemen. Om rekening te houden
met de evolutie van de technologieën neemt
de EAP 2-audit eveneens warmtepompen,
warmtekrachtkoppeling en fotovoltaïsche
zonnepanelen in aanmerking. De nieuwe
EPA 2-audit kan tenslotte ook rekening
houden met de uitbreidingsplannen van de
aanvragers (bijvoorbeeld de inrichting van
de zolderkamer, de verbouwing van een onverwarmd bijgebouw tot keuken,…) zodat
de verbeteringswerken uit de twee scenario’s
die de auditeur voorstelt afgestemd zijn op
deze projecten.

De uitvoering van een EPA- of EPA
2-audit geeft recht op een gewestelijke
premie en op specifieke premies (voor de
isolatie van muren of vloeren) of premieverhogingen.
9.4.14 Energieconsulenten
In het Vlaams Gewest worden met overheidssteun energieconsulenten ter beschikking gesteld van diverse sectorfederaties en
niet-commerciële organisaties om hun doelgroepen te sensibiliseren, te informeren en te
begeleiden op het vlak van energiebesparing
en milieuvriendelijke energieproductie. Er
zijn energieconsulenten die zich richten op
bouwprofessionals, gezinnen, KMO’s, land-

bouwers, onroerend erfgoed, de toeristische
sector, …
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
heeft sinds 2004 een specifieke opleiding
voor ‘energieverantwoordelijke voor gebouwen’. Hierin worden verschillende onderwerpen behandeld vanuit het oogpunt van
energieprestatie en financiële rendabiliteit.
Wallonië organiseert sinds een aantal jaren een basisopleidingscyclus voor energieverantwoordelijken. Iedereen die in zijn vestiging of instelling in de openbare of private
dienstensector de energieaspecten van het
patrimonium van de vestiging of instelling
beheerd heeft of zal moeten beheren, kan
de opleiding volgen. De behandelde onderwerpen omvatten alle actieterreinen van de
“Energieverantwoordelijke”, van het beheersen van de energiefactuur en het gebruik van
alternatieve energiebronnen tot de specifieke vragen betreffende de uitoefening van de
functie:
–– het energieverbruik berekenen en beheren
–– de energieprestaties van gebouwen en
uitrustingen verbeteren
–– de gebruikers van de gebouwen sensibiliseren

De cyclus omvat 13 opleidingsdagen.
Sinds 2003 worden de deelnemers op het
einde van de cyclus onderworpen aan een
certificatieprocedure. Zo kan men hun
kennis en capaciteiten om projecten i.v.m.
duurzaam beheer van energie op het terrein
uit te voeren, evalueren. In 2009 en 2011
werd de cursus afgerond door respectievelijk 54 en 49 laureaten.
Verder stelt Wallonië facilitatoren ter
beschikking voor verschillende doelgroe-

pen. De REG-facilitatoren voor niet-residentiële gebouwen en de REG-facilitatoren voor industriële processen leveren aan
de beheerders van niet-residentiële gebouwen en aan ondernemingen:
–– een analyse van de energetische situatie
van hun site
–– informatie over de beste technologieën
–– een aangepaste methodologie voor hun
specifiek probleem
–– informatie over de regelgeving en over
financiële steun
–– gegevens van studiebureaus of leveranciers van uitrusting
–– gerichte opleidingen

Naast de REG-facilitatoren heeft Wallonië verschillende facilitatoren aangeduid
die tot taak hebben de harmonieuze ontwikkeling van projecten in verschillende
sectoren van hernieuwbare energie te bevorderen door te informeren en advies te
geven.
Ook de ontwerpers van gebouwen
kunnen rekenen op een begeleiding door
facilitatoren voor “Energieprestaties van
gebouwen”. Ze verstrekken informatie en
adviseren professionals bij het uitvoeren
van de regelgeving inzake energieprestaties van gebouwen.
De facilitator voor Onderwijs-Energie
begeleidt scholen bij hun projecten om
leerlingen te sensibiliseren voor de energieproblematiek (zie 9.6.7).
9.4.15 Les communes Energ’éthiques
Op 9 mei 2007 werd in Wallonië het plan
“Des communes énerg-éthiques” gelanceerd.
Daardoor werden energieconsulenten in de
gemeenten gefinancierd. Hun taak bestaat

erin gemeenten te ondersteunen bij het definiëren van een daadwerkelijk beleid inzake
duurzaam beheer van energie op het lokale
vlak.
Na een oproep tot kandidaten werden 95
gemeenten geselecteerd. Zij worden begeleid
door 66 energieconsulenten. De consulenten
kunnen opleidingen volgen die georganiseerd worden door de Vereniging van Steden
en Gemeenten van Wallonië. Ze krijgen ook
technische en juridische ondersteuning.
Op 30 juni 2010 is dit de balans van de
energieconsulenten:
–– 91 gemeenten werken hun energiekadaster uit, waarvan er 51 volledig zijn
–– 87 gemeenten zetten hun energieboekhouding op, waarvan er 48 volledig zijn
–– 593 gemeentelijke gebouwen werden
aan een energieaudit onderworpen
–– 812 verbeteringen werden aangebracht
aan installaties van de gemeentelijke gebouwen sinds de komst van de energieconsulenten
–– de energieconsulenten begeleidden 1 066
investeringsprojecten in de gemeentelijke gebouwen, waarvan 41% voor de
verwarmingsinstallaties, 36% voor de
isolatie van het gebouw, 12% voor de
verlichtingsinstallaties en 11% voor het
gebruik van hernieuwbare energie
–– de energieconsulenten controleerden ongeveer 8 600 dossiers voor de aanvraag
van een stedenbouwkundige vergunning
op het naleven van de normen inzake
thermische isolatie en ventilatie
–– de energieconsulenten beantwoordden
meer dan 21 100 vragen van burgers tijdens de door hen georganiseerde informatiesessies

–– de energieconsulenten organiseerden ongeveer 1 250 sensibilisatieacties naar de
burgers toe, 67% ervan in schriftelijke
vorm (in alle brievenbussen, artikels in
het gemeentelijk informatieblad, rubriek
op de website van de gemeente, nieuwsbrief, …) en 33% in de vorm van informatiebijeenkomsten, informatiestands
op lokale evenementen, enz.

9.4.16 Het label “ecodynamische
onderneming”
Het label “ecodynamische onderneming”
(gecoördineerd door Leefmilieu Brussel)
is een gewestelijk openbaar certificaat dat
wordt toegekend voor een duur van drie jaar
aan organisaties (ondernemingen, verenigingen, diensten), die zich vrijwillig inzetten
om een milieubeheersysteem in te voeren
op basis van het principe van voortdurende
verbetering 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
privévoertuigen, enz.
9.4.17 Ecologisch bouwen
De drie Belgische gewesten en de bouwsector werken samen aan een referentiesysteem voor de labeling en de certificatie van
duurzame gebouwen. Dat systeem drukt de
duurzaamheid van gebouwen uit in de vorm
van scores per thema, waardoor een globale
score voor het gebouw kan worden berekend.
Dankzij die labeling en certificatie moet een
einde worden gemaakt aan greenwashing en
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het grote publiek worden geholpen om gebouwen die vooruitstrevend zijn qua duurzaamheid te onderscheiden van gebouwen
waarvan de duurzaamheid zich beperkt tot
een verkoopargument.
Het Waals Gewest stelt drie clusters voor
aan architecten, aannemers en producenten
van materialen (ecoconstructie/Tweed; duurzame energie/Cap 2020; duurzaam bouwen).
De clusters zijn plaatsen voor uitwisseling,
waardecreatie en aansporing tot innovatie.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
biedt ook dynamische steun voor uitwisselingen en informatie voor de ecoconstructiesector, dankzij de Cluster Ecobuild. Het
ondersteunt bovendien de technische begeleiding bij duurzaam bouwen en duurzame
ontwikkeling, uitgevoerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf in samenwerking met de
Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad. Die
begeleiding heeft namelijk tot doel de overdracht van vernieuwingen te bevorderen en
te stimuleren, om zo te voldoen aan nieuwe
behoeften, voorschriften en verwachtingen
op die vlakken. Ze wordt gratis aangeboden
aan de bouwprofessionals van het gewest,
d.w.z. niet enkel aan bouwondernemers,
maar ook aan alle andere actoren (fabrikanten of verdelers, architecten, studiebureaus, overheden, enz.). www.cstc.be/go/gtbatimentdurable

In het Vlaams Gewest is een transitienetwerk actief rond duurzaam wonen
en bouwen, beter bekend als DUWOBO.
DUWOBO bestaat uit stakeholders zoals
banken en andere financiers, de woonproducenten, de overheid, NGO’s, kenniscentra en onderzoeksinstellingen, federaties
en producentenorganisaties. Het platform
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is zeer interactief ingericht en heeft in eerste instantie tot taak een innovatietraject
uit te stippelen op het vlak van duurzaam
wonen en bouwen voor de komende 20
jaar. Het platform kan dienst doen als kenniscentrum en draaischijf, voorstellen lanceren voor de overheid en complementaire
acties stimuleren op het vlak van duurzaam
wonen en bouwen. Het platform kan veelomvattende vernieuwingen initiëren en
realiseren door actoren uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en overheid bij elkaar te brengen en
informatie te verschaffen via publicaties,
overleg en de media. Een dergelijk kennisplatform zal ook een instrument zijn om
één van de belangrijkste knelpunten voor
duurzaam bouwen in Vlaanderen weg te
werken, nl. de versnippering van kennis en
bevoegdheidsdomeinen.
9.4.18 Wedstrijd Energiekampioen
(2011-2012)
Het Vlaams Energieagentschap vormde
samen met het Brussels en het Waals Gewest, APERe (L’Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) en de Bond
Beter Leefmilieu een partnerschap voor de
wedstrijd waarbij ze op zoek gingen naar
de Belgische gemeenten met het beste energiebeleid. De wedstrijd Energiekampioen is
gebaseerd op de Europese RES Champions
League (http://www.res-league.eu).
Deze wedstrijd had verschillende doelen:
–– het bevorderen van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
–– het opzetten van een dynamische concurrentie tussen de gemeenten en hen uitno-
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digen om werk te maken van een breed
lokaal klimaatbeleid
het vergelijken en stimuleren van lokale
initiatieven en goede voorbeelden met
die van andere gemeenten, regio’s en elders in Europa
zichtbaarheid geven aan lokale besturen
en hun projecten op Belgisch en Europees niveau
promotie maken voor de spelers op het
gebied van duurzame energie
het organiseren van een evenement over
hernieuwbare energie
de verkozenen uit de drie Belgische regio’s samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel

Aantal deelnemende gemeenten: 67

Aantal gemeenten ingeschreven op de studiedag: 22
Aantal gemeenten die het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend: 16

9.4.19 Energiekenniscentrum voor de
land- en tuinbouw
Het Vlaams Gewest heeft een permanente 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 informatie). Een tweede activiteit is de ‘technology
watch’ en de opvolging van de markt voor
beschikbare technologie.

9.5. Sensibilisatie inzake mobiliteit
9.5.1 Promotie van een duurzame
mobiliteit
In het Vlaams Gewest wordt actief ingezet op sensibilisatie en communicatie om een
gedragsverandering inzake modale keuzes
te induceren. Vaak met steun van de overheid worden er allerlei campagnes opgezet,
zoals de jaarlijkse Week van de Mobiliteit
(http://www.weekvandemobiliteit.be/), Met
Belgerinkel Naar De Winkel (http://www.
belgerinkel.be/), autoloze zondagen, het project Duurzaam naar school (http://verkeer.
sg-schot.be/), Sam de Verkeersslang (http://
www.verkeersslang.be/), projecten rond
auto- en fietsdelen, de Vlaamse Fietsweek…

Daarnaast subsidieert het Pendelfonds
projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen, bekroont de Prijs Mobiele
Onderneming jaarlijks publieke en private
ondernemingen die voor de gemeenschap
een positieve bijdrage leveren rond duurzame mobiliteit, worden er regelmatig sensibiliserings- en informatiecampagnes opgezet
rond het openbaar vervoer (bus, trein en
tram), …
In Wallonië verhuurt de stad Namen
stadsfietsen. De Waalse overheidsdienst
stelt eveneens fietsen ter beschikking van
zijn ambtenaren. De Directie Mobiliteitsplanning coördineert de mobiliteitsplannen,
verleent impulskredieten, organiseert de op-

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
beloont sinds 2006 Brusselaars die hun nummerplaat inleveren met de Brussel’Air-premie en voert verschillende acties om de
vervuiling door het wegverkeer te verminderen, om alternatieven voor de auto aan te
moedigen en om de milieuprestaties van het
wagenpark te verbeteren:

–– bedrijfsvervoerplannen: elke onderneming die meer dan 100 personen in dienst
heeft ergens in het Brussels Gewest, is
wettelijk verplicht om een bedrijfsvervoerplan uit te voeren, met verplichte
maatregelen zoals sensibiliseringsacties
voor de werknemers, voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien, rekening houden met de Ecoscore bij de aankoop of
leasing van wagens, een multimodaal
toegangsplan ter beschikking stellen;
–– de begeleiding van scholen bij het opstellen van een schoolvervoerplan
–– de campagne Bike Experience (vervangt de campagne Friday Bikeday) : ze
heeft tot doel de Brusselaar te stimuleren
om met de fiets naar het werk te gaan,
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en leent daarvoor fietsen uit. Zij die nog
niet vertrouwd zijn met fietsen in de stad
kunnen een beroep doen op een coach
die hen meerdere dagen begeleidt en hen
goede tips geeft (http://www.bikeexperience.be)
de Week van de Mobiliteit: tijdens deze
week worden verschillende sensibiliseringsacties georganiseerd, zoals de Autoloze zondag en de dag Naar het werk
zonder auto / Naar school zonder auto.
De nadruk ligt steeds op duurzame mobiliteit.
de publicatie op internet van de “stapen fietskaart”: deze bevat een heleboel
informatie voor fietsers, maar ook voor
voetgangers.
het fietshuursysteem ‘Villo’: ± 4 000
fietsen kunnen worden gehuurd in 300
stations verdeeld over de stad.
de organisatie van Cyclovia-dagen:
tijdens deze dagen kunnen de inwoners
hun stad per fiets herontdekken en hun
hoofdstad terugvinden op mensenmaat,
zonder wagen; voor deze gelegenheid
zijn er stadstrajecten gedurende het hele
evenement uitgestippeld op maat van de
fietsers en verboden voor auto’s.

Energie-uitdaging. In dit kader is een
specifiek engagement voorgesteld aan de
huisgezinnen die één of meer voertuig(en)
hebben: brandstof besparen door kleine trajecten met de wagen te vermijden of door een
soepel gedrag aan te nemen, of de verplaatsing uit te proberen met andere middelen (zo
worden er fietsen ter beschikking gesteld).

• Nouveautés

©SPW

leiding van de mobiliteitsraadgevers, beheert
een documentatiecentrum voor mobiliteit en
verzorgt de publicatie van gespecialiseerde
tijdschriften, goedepraktijkgidsen en mobiliteitsenquêtes. Ze organiseert verscheidene
sensibiliserings- en onderwijsacties zoals de
Week van de Mobiliteit en de Lente van de
Mobiliteit, biedt een Mobiliteitsportaal aan
en animeert de sociale netwerken. Ze verleent hulp aan talrijke actoren die betrokken
zijn bij de ontwikkeling van activiteiten,
gericht op het optimaal mobiliteitsbeheer in
Wallonië en de uitvoering van het Waalse
Fietsplan (in samenwerking met de Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux van de Direction générale
opérationnelle des routes et bâtiments).
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9.5.2 Milieuvriendelijk rijgedrag
(ecodriving)
Er worden opleidingen aangeboden op
het vlak van milieuvriendelijk rijgedrag.
In het Vlaams Gewest zijn de voorbije
jaren diverse projecten rond energiezuinig
rijden of projecten waar energiezuinig rijden
deel van uitmaakt, door zowel de overheid
en NGO’s uitgevoerd. Zo heeft de campagne
‘Rustig Op de Baan’ (ROB) van de Vlaamse
overheid (http://www.ikbenrob.be) al haar
vruchten afgeworpen. Voor beroepschauffeurs zijn er bijscholingscursussen via de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding (VDAB), erkende opleidingscentra en de erkende rijscholen. De
chauffeurs van de Vlaamse overheid en alle
instructeurs en chauffeurs van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn (openbaar
vervoer via bussen en trams) zullen een opleiding ecodriving moeten volgen. Tevens
worden de bussen uitgerust met rijstijlmeters. Binnen verkeerseducatieve projecten
gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid,
o.a. op initiatief van of uitgewerkt door de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, zal de nodige aandacht besteed worden aan de principes van energiezuinig rijden. Daarnaast
komen ook de voertuigparameters aan bod
die een invloed hebben op de emissies, zoals
belading, banden,…
Ook Ecolife vzw werkt actief aan dit
thema. De Ecodriving-training van deze milieu-NGO is een interactieve workshop met
waarheidsgetrouwe rijsimulatoren. Ecolife
komt hiervoor met vijf rijsimulatoren ter
plaatse bij lokale overheden, bedrijven en
non-profitorganisaties, op eender welke locatie in België. De Ecodriving-training is een
combinatie van toelichting en praktijkoefe210
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ning onder begeleiding van een ervaren mobiliteitscoach. De deelnemers doorlopen in
een training van drie uur de Ecodriving-principes. In groepen tot 15 personen kan elke
deelnemer zijn ecologische rijstijl testen
via het afleggen van een virtueel traject op
de simulatoren. Meer info: www.ecolife.be/
ecodriving.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zijn er informatiestands over milieuvriendelijk rijgedrag tijdens evenementen en worden de opleidingen hiervoor opgenomen in
de opleidingen voor buschauffeurs van de
Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.
In het Waals Gewest stellen de competentiecentra voor transport en logistiek van
Forem, in samenwerking met de opleidingscentra voor zware vrachtwagens en autocars
van Forem, voor om specifieke opleidingsmodules voor milieuvriendelijk rijgedrag in
te voeren. De TEC-groep geeft zijn chauffeurs nu reeds een vorming op dit vlak.

9.5.3 Sensibilisatie voor de aankoop
van energiezuinige voertuigen
Ondanks de inspanningen is er geen
politiek akkoord gekomen over een wettelijke verstrenging inzake CO2-informatie.
De samenwerking tussen de overheid en de
bedrijfssector heeft weliswaar geleid tot een
aanzienlijke verbetering, maar theoretisch
gezien is dit nog altijd onvoldoende.
De jaarlijkse publicatie door de federale
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 kopen objectieve en vergelijkende informatie tussen
de verschillende modellen die op de Belgische markt voorhanden zijn. De gids ver-

A

B

C

D

E

F

G

CO2-Gids van de auto
Rij zuinig… een troef
voor u en de natuur !

Guide CO2 de la voiture
Rouler économe…
un plus pour vous et la nature !

Der CO2-ratgeber zum auto
Sparsam Fahren… ein Gewinn
für Sie und die Natur !

meldt voor elk model de categorie CO2-uitstoot (van A tot G), de CO2-uitstoot in g/km,
het brandstoftype, het verbruik, enz. Eind
2012 werd de laatste papieren gids uitgegeven. Deze gids is echter ook permanent beschikbaar in een elektronische versie - waarvan de database maandelijks geactualiseerd
wordt - via de energievreterswebsite (www.
energievreters.be/auto).

ZUINIGER,
VEILIGER EN
STILLER
WWW.LETOPHETLABEL.BE

In het Vlaams Gewest worden hierrond de nodige communicatiecampagnes
opgezet. Om consumenten aan te sporen te
kiezen voor een milieuvriendelijke wagen
en energiezuinige banden, is sensibilisatie
immers erg belangrijk. Een communicatiecampagne geeft consumenten (burgers, maar
ook vlootbeheerders, bedrijven en leasingmaatschappijen) duidelijkheid over de milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hierbij
moet duidelijk worden dat niet enkel CO2
een rol speelt, maar ook luchtverontreinigende emissies en geluid. De campagne geeft
op een laagdrempelige wijze objectieve informatie over de milieueigenschappen van
wagens, alsook over de mogelijkheden en
de huidige markt van de zogenaamde nieuwe voertuigtechnologieën: hybride, plug-in
hybride, elektrische wagens en voertuigen

aangedreven met brandstofcellen (op waterstof) of met gecomprimeerd aardgas (CNG) .
Zo is in 2013 bijvoorbeeld de campagne ‘Let
op het label’ (http://www.letophetlabel.be)
opgestart rond zuinigere, veiligere en stillere
banden.

9.5.4 Ecoscore
In het Vlaams Gewest wordt via uitgebreide informatie- en sensibilisatiecampagnes en een opleiding van het verkooppersoneel, informatie verspreid over
energieverbruik en de uitstoot van voertuigen. Zo werd de milieubeoordeling Ecoscore aan het publiek en de houders van een
voertuigvloot gepresenteerd in de vorm van
een brochure, een folder, een radiospotje,
banners op internetsites en artikels in allerlei
tijdschriften. De ecoscore van een voertuig
geeft de globale milieuscore weer, onafhankelijk van de technologie, rekening houdend
met de emissies die vrijkomen bij de brandstof- of elektriciteitsproductie en rekening
houdend met zowel broeikasgasemissies,
luchtverontreinigende emissies en motorgeluid. Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100. Hoe dichter
een voertuig de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker het is.

Het Waals Agentschap voor Lucht en
Klimaat en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bieden eveneens financiële ondersteuning aan Ecoscore. Bovendien besloot
Wallonië de aankoop van voertuigen (nieuwe wagens of tweedehandswagens) die minder vervuilend zijn dan de vervangen wagens te promoten d.m.v. de invoering van het
mechanisme van de ecobonus/ecomalus. Dit
systeem is van kracht sinds 1 januari 2008.
In het kader van zijn duurzaam ontwikkelingsplan heeft de Waalse overheidsdienst
enkele elektrische voertuigen aangeschaft.
Ze zijn duidelijk te herkennen, zodat ze op
hun verplaatsingen promotie maken voor dit
alternatief van de klassieke wagen.

9.5.5 Logistieke consulenten
In het Vlaams Gewest worden gratis logistieke consulenten ter beschikking gesteld
van de bedrijven. De consulent heeft als opdracht om middelgrote ondernemingen op
een proactieve wijze modusneutraal te informeren, te sensibiliseren en te begeleiden
bij hun logistieke activiteiten. De consulent
bekijkt samen met het bedrijf de mogelijkheden rond onder andere co-modaliteit, groene
logistiek, bundeling van goederenstromen,
samenlading en optimalisatie van transportbewegingen in de tijd.
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9.6. Onderwijs en opleiding
In België valt het onderwijs onder de
bevoegdheid van de Gemeenschappen: de
Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige
Gemeenschap.
In het officiële basisonderwijs en het secundair onderwijs wordt het onderwerp van
de klimaatverandering meestal transversaal
behandeld, geïntegreerd in bredere programma’s voor natuur- en milieueducatie of educatie tot duurzame ontwikkeling. De ‘natuuren milieueducatie’ (NME) zit vandaag stevig
verankerd in het Belgische onderwijssysteem. De pedagogische doelstellingen ervan
zijn gebaseerd op vier stappen: ontdekking,
begrip, beoordeling en actie. Vertrekkende
van de ervaring van de persoon geeft de bij
de NME gebruikte methodologie de voorkeur aan een actieve pedagogie, rechtstreeks
contact met al wat leeft en een ecosysteembenadering.

dankzij de samenwerking tussen de Federale Dienst Klimaatverandering en WWF, en
was gebaseerd op een dossier dat al in 2002
door WWF uitgewerkt was op vraag van het
Waals Gewest.
Dit dossier is bestemd voor leraars en
leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en uit de eerste graad van het
secundair onderwijs (10-14 jaar). De ringmap bevat een twintigtal thematische fiches,
samengesteld uit informatiefiches voor de
leraar en kant-en-klare werkbladen voor de
leerlingen. Op interactieve wijze wordt hier
de wederzijdse samenhang behandeld tussen

Zowel in als buiten de scholen voeren
steeds meer spelers uit de maatschappij educatieve activiteiten rond duurzame ontwikkeling uit.

9.6.1 Educatief klimaatdossier voor
het basisonderwijs
In 2011 nam het Waals Agentschap voor
Lucht en Klimaat een derde herdruk van de
Franse versie van het educatief dossier Le
climat, c’est nous voor zijn rekening. Dit
educatief dossier kon - samen met zijn Nederlandstalige versie In de weer voor het
klimaat - in januari 2007 gelanceerd worden
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onze levensstijl, de klimaatverandering en
de biodiversiteit, en tracht men hoofdzakelijk te werken aan oplossingen. In totaal werden al 5 800 exemplaren in het Frans en het
Nederlands verdeeld. http://www.klimaat.
be/educatief-dossier.

9.6.2 Educatieve klimaatwebsite voor
het secundair onderwijs
In navolging van het educatief dossier
voor het basisonderwijs (zie vorig item)
hebben WWF, de Vrije Universiteit Brussel
(VUB), de Erasmushogeschool Brussel en
de noord-zuid-NGO Studio Globo in samenwerking met de Federale Dienst Klimaatverandering begin 2012 de website http://www.
climatechallenge.be voor de tweede en derde

graad van het secundair (15-18-jarigen) gelanceerd.
Dit is een aantrekkelijke virtuele, multidisciplinaire leeromgeving, afgestemd op
zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
onderwijscontext, waar leerkrachten en leerlingen de nodige lesfiches, videofragmenten
over de klimaatproblematiek of over oplossingen in de praktijk, video-interviews met
wetenschappers en klimaatgetuigen, achtergrondinformatie, enz. kunnen vinden.
Elke projectpartner leverde hierbij een
eigen specifieke - en onmisbare - bijdrage
aan de inhoud en uitwerking van het pakket: kennis van en expertise in de klimaatproblematiek, de onderwijswereld in beide
gewesten, de wetenschapscommunicatie,
de noord-zuidproblematiek en mondiaal

en intercultureel leren. Een belangrijke invalshoek voor dit project is de impact van
klimaatverandering op de bevolking in het
zuiden.

9.6.3 De ‘Climate Challenge
Conference’ in het Europees
Parlement voor het secundair
onderwijs
De samenwerking die WWF, de Vrije
Universiteit Brussel (VUB), de Erasmushogeschool Brussel en de noord-zuid-NGO
Studio Globo met de Federale Dienst Klimaatverandering zijn aangegaan om de educatieve werking “climate challenge” voor
het secundair uit te werken (zie vorig item),
heeft ook geleid tot twee “klimaatconferenties” (op 23 maart 2012 en 3 mei 2013) in het
Europees Parlement.
Tijdens deze dagen simuleerden telkens
ruim 300 leerlingen uit het secundair er een
dag lang de internationale klimaatonderhandelingen. Vooraf kregen de leerlingen
een land toegewezen dat ze tijdens de bijeenkomst in het parlement dienden te vertegenwoordigen. Het voorbereidend werk
in klasverband liet hen toe de situatie van
‘hun’ land op economisch, ecologisch en
geografisch vlak te ontdekken om een goed
inzicht te verwerven in de uitdagingen voor
de onderhandelingen die ze gingen voeren.
Een twintigtal landen, waaronder Duitsland,
Qatar, IJsland of de Verenigde Staten bevonden zich zo rond de tafel om een akkoord te
bereiken over 3 concrete resoluties op het
vlak van het luchtverkeer, de voeding en een
algemeen klimaatakkoord.
In de loop van de discussies werden
standpunten verwoord, amendementen uitgeschreven en allianties tussen landen gevormd. De debatten waren geanimeerd en
sommige parlementariërs in spe gaven blijk
van een echt redenaarstalent. Een boeiende
ervaring in een realistische setting die haar

doel bereikte: jongeren doen nadenken over
de klimaatproblematiek.

9.6.4 Het MOS-project (Milieuzorg op
school)
MOS is een milieuzorgproject van de
Vlaamse overheid van kleuter- tot secundaire school. Het project helpt de school om op
een pedagogisch verantwoorde manier een
eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Een
milieuzorgsysteem op school is een geheel
van maatregelen en acties waaraan iedereen
meewerkt om de school milieuvriendelijker
te maken. Kinderen en jongeren werken
samen met hun leerkrachten, directie en
schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit
op maat van de school. MOS biedt hiervoor
educatieve en praktische ondersteuning.
De concrete invulling van MOS bepaalt de
school zelf. MOS werkt rond de thema’s
afval, energie, natuur, mobiliteit en water.
(http://www.milieuzorgopschool.be)

9.6.5 De NME-wedstrijd
Sinds het schooljaar 2004-2005 wordt
een wedstrijd voor onderwijsprojecten over
het milieu georganiseerd voor de onderwijsinstellingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van alle netten. De wedstrijd wil de leerlingen zo goed
mogelijk bewustmaken van dit concept. De
laureaten van de wedstrijd kunnen een pedagogische en financiële steun krijgen om
hun project te doen slagen. In de loop van
de jaren worden de laureaten referentiepersonen die een netwerk van “Ambassadeurs
van goede wil” vormen. Sinds het schooljaar
2010-2011 is de wedstrijd afgeschaft.
9.6.6 De ‘Assises de l’Education
relative à l’Environnement et au
Développement durable’
De educatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling neemt al een prominente
plaats in op school. Maar gezien de enorme
vraag naar en het aanbod van deze materie
werd het noodzakelijk om de situatie volledig te overschouwen en het onderwerp een
meer strategische plaats te geven op school.
Dat was de ambitie van de Assises de
l’Education relative à l’Environnement et
au Développement durable (Congressen
over NME en duurzame ontwikkeling), die
de verschillende actoren binnen en buiten
de schoolwereld samenbrachten: de pedagogische teams op de scholen, van kleuter- tot
secundaire school, de ministeriële kabinetten van onderwijs en leefmilieu, de onderwijsdiensten (AGERS) en de inrichtende
machten, de leefmilieudiensten in het Waals
en Brussels Gewest, alsook de diensten van
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energie en mobiliteit, de verenigingen van
NME DO, enz.
De ‘Assisen’ hadden volgende doelstellingen:
–– verduidelijken van de strategieën van
NME - DO die door de verschillende
partijen worden gedeeld en begrepen en
zo beter worden verspreid
–– de basis leggen voor een betere coördinatie en samenwerking tussen de verschillende beleids- en interventieniveaus, in
en rond de school
–– concrete engagementen aangaan die nodig zijn om de strategieën uit te voeren
–– een opvolgings- en evaluatie-instrument
voor de aangegane engagementen ontwikkelen.
Een enquête onder de leerkrachten toonde enerzijds de moeilijkheden die zulke
activiteiten meebrengen, en maakte anderzijds het onderscheid tussen de behandelde
thema’s duidelijk: in het bijzonder afval,
voeding en water. In het basisonderwijs is
het gemakkelijker om thema’s als natuur en
tuin te behandelen; in het secundair onderwijs wordt eerder rond energie en klimaat
gewerkt.
Het project kwam tot stand op initiatief
van de Waalse Ministers van Leefmilieu en
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
vzw Réseau IDée werd belast met de coördinatie (http://www.assises-ere.be).

9.6.7 De facilitator Onderwijs-Energie
De facilitator Onderwijs-Energie, die in
Wallonië al vele jaren actief is, werkt rond
energie-efficiëntie in de scholen en gaat tegelijkertijd in op de pedagogische en technische aspecten.
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In het kader van pilootprojecten werd
de methodologie van de participatieve audit
van het energiebeheer in een school uitgewerkt. De studenten voeren de audit uit met
behulp van meetinstrumenten en observatieformulieren. De overgang van de audit van
de school naar een verbeteringsplan wordt
voorgesteld in een gids bestemd voor de
leerkrachten.

9.6.8 Wedstrijd ‘Ecoles Zéro Watt’
De eerste editie van de wedstrijd Ecoles
Zéro Watt werd in 2011 in Wallonië georganiseerd, in samenwerking met de groep
Sudpresse en de facilitatoren voor Onderwijs-Energie. Deze wedstrijd wil scholen uit
het basisonderwijs uitnodigen om hun elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk terug te
dringen over een periode van 3 maanden in
vergelijking met dezelfde periode van vorig
jaar. Om hen te helpen worden ze begeleid
door de Waalse facilitatoren voor Onderwijs-Energie. De tweede editie van de wedstrijd werd georganiseerd in 2012 en de derde editie werd gelanceerd in juni 2013.

9.6.9 Ener’jeunes
Ener’jeunes is een actie voor jongeren
tussen 10 en 12 jaar die lid zijn van een
kindergemeenteraad. Doelstellingen: de
jongeren bewust maken van duurzame ontwikkeling en hen uitnodigen om projecten
rond dat thema op te zetten in hun gemeente. In 2013 is de werking aan haar 5e editie
toe.
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9.6.10 Samenwerkingsakkoord
Waals Gewest – Franstalige
Gemeenschap - Brussels Gewest
Om de samenwerking te bevorderen
tussen het Waals Gewest en de Federatie
Wallonië-Brussel werd in 2003 een samenwerkingsakkoord ondertekend voor de inrichting van een partnerschapstructuur tussen de betrokken besturen.

9.6.11 De sensibilisatie voor het
leefmilieu
Naast de diensten die de Directie Sensibilisatie voor het leefmilieu van het Waals
Gewest rechtstreeks aanbiedt, werkt zij ook
samen met een aantal verenigingspartners
die specifieke informatieopdrachten uitvoeren en actief zijn op het gebied van natuuren milieueducatie (NME).

Het bepaalt ook een reeks prioritaire
doelstellingen, zoals de invoering van meer
informatiekanalen, een betere integratie van
natuur- en milieueducatie in het schoolprogramma, de uitwerking van gemeenschappelijke en aanvullende activiteiten,
ondersteuning voor de scholen die Duurzame Ontwikkeling in hun project willen opnemen, een logistieke samenwerking en de
invoering van wederzijdse uitwisseling met
het oog op de verbetering van de pedagogische praktijken.

Het Waals Gewest laat elk jaar in NME
gespecialiseerde verenigingen pedagogische dossiers opstellen. Deze worden in
een eerste, systematische verzending naar
de basis- en middelbare scholen verstuurd.
Zo vinden jaarlijks gemiddeld meer dan
10 000 verzendingen met documentatie
plaats. De meeste documenten kunnen ook
worden gedownload op de website www.
environnement.wallonie.be. Bij de publicatie van het Waalse Luchtplan werd een
nieuw dossier, bestemd voor adolescenten,
opgemaakt.

Op 10 november 2011 tekenden de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsakkoord inzake onderwijs, milieu,
natuur en duurzame ontwikkeling.
Door dit akkoord hebben de drie ondertekenende instellingen, bewust van het feit
dat ze dezelfde doelen nastreven, beslist om
hun krachten te bundelen, de milieueducatie
te promoten en te ontwikkelen en het in een
perspectief van duurzame ontwikkeling en
van maatschappelijke opvoeding te plaatsen.

Leefmilieu Brussel ontwikkelt pedagogisch materiaal voor de leerkrachten van
de Brusselse scholen. Zo tracht men ze te
helpen om het milieuthema in de lessen
te integreren in aansluiting met de eindtermen en hen ideeën aan te reiken voor
pedagogische activiteiten die ze met hun
leerlingen kunnen uitvoeren. Die instrumenten begeleiden de leerkracht vanaf de
kleine sensibiliseringsactie tot de schoolprojecten. Ze zijn niet leeftijdsgebonden en
behandelen diverse thema’s (energie, ecologische voetafdruk, duurzame voeding,
afvalpreventie...).
Daarnaast biedt Leefmilieu Brussel elk
jaar aan de Brusselse scholen animaties
aan, die werden uitgewerkt door gespeci-

aliseerde animatoren. De activiteiten combineren kennisverwerving en acties voor
het milieu.
Het Brussels Gewest promoot de
QUICKSCAN-tool, ontwikkeld door de
vzw Coren. Die tool stelt een school in
staat om gratis een balans op te maken van
haar situatie op het vlak van onderwijs en
milieu. De school ontvangt een rapport van
de vzw dat aanbevelingen en zeer concrete mogelijkheden bevat om een duurzame
aanpak in de school op te starten of verder
te ontwikkelen.
9.6.12 Paspoort voor ecopedagogie
Het Waals Gewest keert subsidies uit
aan het Institut d’Eco-Pédagogie (IEP), dat
pedagogische opleidingen organiseert voor
leraars, animatoren en particulieren op het
gebied van NME en samenwerkt met de
hogescholen om NME in de schoolprogramma’s op te nemen.
Sinds 2008 biedt het IEP het vormingspakket Passeport en Eco-Pédagogie aan,
een originele opleiding die complementair is
aan de bestaande opleidingen en die leidt tot
de toekenning van een praktijkbrevet voor
ecopedagogie.

9.6.13 Het netwerk van CRIE-centra
Naast hun normale opdrachten als openbare dienst voor informatie, sensibilisatie en
NME, leveren de 11 regionale centra voor
leefmilieu-initiatie (Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement – CRIE) van het
Waals Gewest onder andere een animatiemethodologie en didactisch populair-wetenschappelijk materiaal. De schoolanimaties,
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, animatoren, natuurgidsen, burgers,
enz. Bovendien worden er door de CRIE
ook geleide wandelingen, tentoonstellingen,
opendeurdagen en conferenties georganiseerd, een uitgebreide waaier van activiteiten
dus waaraan gezinnen kunnen deelnemen.
De CRIE voeren relatief weinig activiteiten uit die specifiek gericht zijn op klimaatverandering. Dit onderwerp wordt eerder op
een transversale manier benaderd in de activiteiten van elke CRIE, die zeer verschillende vormen kunnen aannemen: animaties,
schoolprojecten, stages, verjaardagen, tentoonstellingen…
De kwestie van de klimaatverandering is
verbonden met talrijke andere thema’s (biodiversiteit, energie, mobiliteit) die vaak aan
bod komen in de CRIE, en is dus het hele
jaar door impliciet in die thema’s terug te
vinden.
Tussen 2009 en 2012 hebben de CRIE
meer dan 63 000 werkuren besteed aan tal
van activiteiten (stages, animaties, evenementen…). Meer dan 650 000 verschillende
personen namen eraan deel. Het aantal be-

zoekers van de CRIE neemt alsmaar toe, met
een gemiddelde van 163 426 personen/jaar
voor de 11 centra.

9.6.14 Dikketruiendag
Het initiatief Dikketruiendag (http://
www.dikketruiendag.be) ontstond op 16 februari 2005 – de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad – onder de impuls van
MOS (Milieuzorg Op School, zie 9.6.4) en
de Vlaamse regering. Die dag werd de verwarming 1°C lager gezet om te herinneren
aan het engagement van België inzake de
verlaging van de uitstoot van broeikasgassen
en droegen de leerlingen of de werknemers
van de deelnemende bedrijven symbolisch
een dikke trui.

De Dikketruiendag wordt sindsdien elk
jaar georganiseerd in februari. De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te
besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt vooral
op eenvoudige energiebesparende maatregelen, die ook nadien op een structurele wijze
aangehouden kunnen worden.

9.6.15 Réseau IDée en Good Planet
Réseau IDée is het belangrijkste informatiecentrum voor natuur- en milieueducatie (NME) binnen het Waals 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, milieuconsulenten, enz. Alle betrokken partijen
krijgen een brede waaier van pedagogische
middelen, een documentatiecentrum, een databank, internetsites en catalogi aangeboden.
Het brengt mensen naar voren die regelmatig activiteiten en hulpmiddelen voorstellen
voor een betere bewustmaking van de onderlinge afhankelijkheid tussen economische
groei, sociale vooruitgang en milieu. Dankzij
de steun van het Waals 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 Brussels Gewest zorgt de vzw
Green Belgium (intussen tot Good Planet
omgedoopt) voor de ontwikkeling en de
bevordering van een informatie- en promotiestructuur voor natuur- en milieueducatie
voor het Nederlandstalige basis- en middelbaar onderwijs.
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Sinds de winter van 2008 organiseert
Green vzw/Good Planet ook de Dikketruienactie in het kader van een campagne onder
de titel ‘Jongeren keren het klimaat’, 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 van Leefmilieu. Andere hoogtepunten van de campagne zijn een dag van de
zachte mobiliteit (fiets, carpooling en openbaar vervoer), een dag van het seizoensfruit
(nadenken over het transport van voedingswaren en verborgen energie), een waterdag
en een kringloopactiedag. Meer dan 700 Belgische scholen hebben zich ingeschreven in
de campagne “Jongeren keren het klimaat”
2012-2013 van Good Planet Belgium (http://
www.goodplanet.be/projecten/goodplanetactions/nl/).

deren. In de schooljaren 2009-2011 namen
21 scholen deel aan dit project.

9.6.17 Met de fiets naar school
Het Waals Gewest moedigt het gebruik van de fiets aan voor de verplaatsing
naar school. In het kader hiervan werden
er monitoren-instructeurs opgeleid, waar
de gemeenten, scholen en organisaties die
actieplannen willen uitwerken, voor advies
terechtkunnen.

9.6.18 Slagen met energie
Een van de door Wallonië genomen
maatregelen om de energie-efficiëntie van
de schoolgebouwen te verbeteren en om de
leerlingen te sensibiliseren, is de ondersteuning van “burgerprojecten” in geïnteresseerde lagere en secundaire scholen.

Ook in het Vlaams Gewest wordt hierop ingezet met het project Duurzaam naar

Praktisch gezien moet er in de school
een stuurgroep van verschillende personen

9.6.16 Engagement voor de planeet
en energieambassadeurs
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
biedt leerkrachten volledige pedagogische
dossiers aan om de jongeren voor het energiethema te sensibiliseren. Hier zit onder andere een dossier bij voor het “persoonlijke
engagement van het kind om zich voor onze
planeet in te zetten”. Het pakket is bestemd
voor de Brusselse leerlingen uit de hoogste
graad van het basisonderwijs (5e en 6e leerjaar) en uit de eerste graad van het secundair
onderwijs. Specialisten komen in de klassen
om de leerlingen te helpen bij een educatief
en ludiek burgerproject. De leerlingen worden echte energieambassadeurs en passen
in de praktijk kleine maatregelen toe om
het energieverbruik in de school te vermin216

school (http://verkeer.sg-schot.be) en de
campagne Sam de Verkeersslang (http://
www.verkeersslang.be).
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(bijvoorbeeld directeur, atelierchef, leerkrachten, afgevaardigden van de leerlingen,
technisch verantwoordelijke...) worden opgericht. De school kan bij de ontwikkeling
van het project een beroep doen op de hulp
van de Facilitator voor Onderwijs-Energie
(zie 9.6.7). De interventies zijn gratis voor
de school.
Diverse instrumenten worden aangeboden en/of naar keuze gebruikt, in functie van
de behoeften (= van de te bestrijden verspilling) en de wensen van de school:
–– uitvoering van een technische audit
–– uitlening van meetapparaten
–– hulp bij het maken van affiches of korte
sensibiliseringsvideo’s
–– uitnodiging van sprekers...
Om de leerkrachten te helpen, bieden diverse verenigingen die actief zijn op het gebied van onderwijs en energie acties aan die
aangepast zijn aan alle leeftijden. Je vindt ze
terug op http://energie.wallonie.be.

9.6.19 Het hoger onderwijs
Postuniversitaire opleiding ‘Strategisch
koolstofbeheer’
De problematiek van de klimaatverandering krijgt ook steeds meer aandacht in het
hoger onderwijs: er worden cursussen over
klimaatverandering gegeven en speciale onderzoeksteams opgericht rond milieu, klimaatverandering of glaciologie.
In het kader van de concurrentiepool
GreenWin (transversale as - opleiding)
organiseerden de Universiteiten van Louvain-la-Neuve en Luik (UCL/ULg) in 2012
een gezamenlijke opleiding over het strategisch beheer van koolstof. Het aantal mili-

eugerelateerde ‘groene jobs’ in de industrie
stijgt immers aanzienlijk; er zijn dus duidelijk groeimogelijkheden en heel wat jobs
liggen voor het grijpen. De sectorakkoorden
tussen de industrie (chemie, papier, staal,
glas, cement,…) en Wallonië weerspiegelen
de bewustwording en de betrokkenheid van
het bedrijfsleven op het vlak van de uitstoot
van broeikasgassen. Voorheen bestond er in
België geen enkele opleiding voor dit beroep.
Meer dan 260 grote Belgische bedrijven
zijn al direct betrokken door een bindende
regelgeving (Emissiehandelssysteem - ETS),
slechts enkele ervan hadden opgeleide professionals op dit vlak in dienst. Middelgrote ondernemingen en KMO’s zullen er ook
geleidelijk toe worden aangezet om hun
activiteiten te herzien in een maatschappij
die streeft naar een “koolstofarme economie” in 2020. De opleiding is ook gericht op
andere functies, zoals bijvoorbeeld die van
koolstofauditor. Het AwAC is een partner
van deze opleiding (http://www.uclouvain.
be/357267).
In het Vlaams Gewest hebben de verschillende hogescholen en universiteiten
vele aspecten die relevant zijn in het licht
van de klimaatverandering geïntegreerd in
hun opleidingen (wetenschappen, architecten, mobiliteitsexperts…).
Sensibilisatie georganiseerd door de
Universiteiten
De ULB organiseerde meerdere sensibiliseringsacties:
–– nomadische tentoonstellingen: “Climat:
il y a du changement dans l’air” (2008)
en “Maîtrise du CO2, un combat à gagner” (2009), voorgesteld in de scholen

in Brussel en Wallonië (http://www.ulb.
ac.be/inforsciences3/nomades/expositions/climat.html / http://www.ulb.ac.be/
inforsciences3/nomades/expositions/
co2.html)
–– de tentoonstelling “Énergies durables”
(2012-2013) (http://www.ulb.ac.be//
ccs/EnergiesDurables.html)
–– de interactieve expo “CO2, ennemi au
ami ?” voor lagere en middelbare scholen en voor het grote publiek (http://
www.ulb.ac.be/ccs/xpChimie_2013.
html)
–– workshops: “La chimie du CO2: de la respiration à l’effet de serre” (2012) (http://
www.ulb.ac.be/facs/sciences/chim/Experimentarium-2012-CO2.html), “Sale
temps pour le climat” en “Construire
sa propre station météo” (2009-2013)
(http://www.ulb.ac.be//ccs/AteliersCarte_Nature.html voor deze twee laatsten)

In 2012-2013 waren er zelfs populair
wetenschappelijke publicaties over “carottes glaciaires” (ijskernen)
De Lente van de Wetenschappen, sinds
2000 georganiseerd door verschillende
universiteiten, stelt jaarlijks workshops en
studentenprojecten voor aan scholen en het
grote publiek: het klimaatthema komt er in
voor (http://www.printempsdessciences.
be/bruxelles).
De Vlaamse hogescholen en universiteiten organiseren regelmatig sensibiliserende
acties, o.a. via het Ecocampus-project van
de Vlaamse overheid (zie 9.6.22).

9.6.20 Vorming van
bouwprofessionals en andere
beroepen in de bouwsector
België staat voor een belangrijke uitdaging om zijn volledige gebouwenpark energiezuinig te maken. Één van de voorwaarden om deze doelstellingen te bereiken, is
voldoende kennis over duurzaam bouwen en
wonen, energieprestaties, energiezuinig bouwen en renoveren in de bouwsector. Er wordt
onderzoek verricht en overleg gepleegd om
zowel in de bestaande opleidingscycli als in
de bijscholingen bijkomende aandacht te besteden aan duurzaam en energiezuinig bouwen. Zo worden deze zaken stap voor stap
geïntegreerd in de basisopleidingen, worden
er bijscholingsprojecten opgezet,…
Leefmilieu Brussel coördineert het opleidingsbeleid “stad en duurzame gebouwen”
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dat beleid heeft tot doel om de competenties
van professionals op het vlak van de stad en
duurzame gebouwen te ontwikkelen zodat ze
het Brussels bouwkundig patrimonium en de
stad in het algemeen kunnen laten evolueren
in de richting van de Brusselse beleidsdoelstellingen. De drie grote luiken zijn:
1. Opleidingen en seminaries voor experten: het gaat om het organiseren van
opleidingen en seminaries om bepaalde
tekorten aan te vullen. Via de seminaries
kan de openbare dienst soepel inspelen
op opleidingen rond innoverende technieken of actuele onderwerpen, zoals
de toekomstige reglementeringen. De
opleidingen voor experten maken het
mogelijk om professionals vorming aan
te bieden over innoverende technieken
die nog ambitieuzer zijn dan diegene die
opgelegd worden door de reglementen,

in afwachting van het moment dat dergelijke opleidingen georganiseerd worden
door de opleidingsverstrekkers. Aan de
andere kant kunnen de verworven ervaringen, resultaten en opleidingsexperimenten doorgegeven worden aan die opleidingsverstrekkers om hen te steunen
bij de transitie naar opleidingen inzake
duurzame gebouwen.
2. Gereglementeerde opleidingen: het gaat
om de erkenning van reglementaire opleidingen georganiseerd door opleidingsverstrekkers voor toekomstige erkende
professionals. Die opleidingen hebben
tot doel minimaal verplichte competenties voor professionals te verstrekken,
bv. opleidingen voor professionals op
het vlak van EnergiePrestatie en Binnenruimte (EPB), zoals adviseurs en certificateurs voor EPB.
3. Opleidingen buiten Leefmilieu Brussel:
de bedoeling is de beleidsobjectieven
van het gewest met betrekking tot de
stad en duurzame gebouwen om te zetten
in opleidingsobjectieven voor de opleidingsverstrekkers.
Van 13 tot 24 februari 2012 organiseerde
de cel Duurzame Ontwikkeling van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel,
samen met de architectuurcel belast met infrastructuur, een tentoonstelling “Duurzame
architectuur. Overal in Europa!”

9.6.21 Het ‘Centre Interdisciplinaire
de Formation de Formateurs de
l’Université de Liège’ (CIFFUL)
Het CIFFUL is een universitair centrum
voor onderzoek en ontwikkeling van opleidingstechnieken die een antwoord willen ge217

ven op de problemen en uitdagingen van de
Wetenschap-Technologie-Maatschappij.
De belangrijkste bijdrage van CIFFUL
in het kader van de partnerschappen is dat
het een wetenschappelijke en pedagogische
‘interface’ kan zijn tussen het onderzoek en
de praktijk. Het poogt de diversiteit aan kennis te valoriseren, interdisciplinaire analyses
uit te voeren en zo tot nieuwe functionele inzichten te komen.
Om dat te realiseren ontwikkelde CIFFUL een originele methodologie die gebaseerd is op de participatie van de betrokken
actoren, volgens een logica om problemen
op te lossen die men tegenkomt op het terrein en de logica van onderzoeksactiviteiten:
naar elkaar luisteren, ondervraging, collegiale uitwisseling en opbouw van kennis.
Sinds een twintigtal jaren werkt CIFFUL
mee aan de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s in het kader van een partnerschap
tussen organisaties uit de bouwsector (CCW,
FFC, CSTC, CIWACO, …) en institutionele
opleidingsverstrekkers (FOREM, IFAPME,
…), met de steun van het Waals Gewest
(DGTRE, DGRNE, DGEE, …) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het betreft verschillende thema’s: thermische isolatie van gebouwen, ventilatie van
woningen, energieprestaties van gebouwen,
preventie van milieurisico’s in de bouwnijverheid, duurzaam bouwen, geïntegreerd
beheer van kwaliteit-veiligheid-milieu,
verbetering van het beheer van zeer kleine
bouwondernemingen en aanpassing van de
huisvesting.
CIFFUL heeft een zeer ruime ervaring
opgebouwd in de wetenschappelijke en pedagogische begeleiding van de partnerschappen op het vlak van professionele opleidingen. Dankzij de ontwikkelde methodologie
draagt het in belangrijke mate bij tot het
ontwerpen en realiseren van programma’s
en informatieondersteuning, tot sensibilisering en opleidingen die beantwoorden aan
de verwachtingen van projectontwikkelaars
en specialisten en aan de noden van professionals.

9.6.22 Ecocampus
Het Vlaams 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
het milieu meetbare voordeel, op de naleving
van de milieuwetgeving en op de educatieve
meerwaarde.
De studenten worden tijdens hun opleiding aangemoedigd om met eerbied voor het
milieu te handelen en deze attitude daarna te
behouden in hun beroepsleven. De studenten 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.

9.6.23 Jeugd, Ruimte, Omgeving en
Milieu (JeROM)
Het Vlaams Gewest moedigt jongeren
aan tot kritische betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin inzake milieuvriendelijk gedrag. Jeugdgroepen worden ondersteund om milieuzorg te integreren in
hun werking. Zij krijgen daarvoor kennis,
inzicht en educatieve instrumenten aangereikt en worden gestimuleerd om hun milieu-impact te verkleinen.
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9.6.25 De bedrijfstakakkoorden
De gewesten hebben met de belangrijkste industriële bonden bedrijfstakakkoorden
afgesloten in het kader van de opvolging van
de Kyoto-akkoorden. Zij zijn hoofdzakelijk
gericht op energie-efficiëntie.
9.6.26 Internationale samenwerking
en opleiding in de landen van het
zuiden
Wallonie-Bruxelles International ondersteunt het Institut de la Francophonie
pour le développement Durable (IFDD).
Het doel is de ontwikkeling van nationale
strategieën voor duurzame ontwikkeling
in ontwikkelingslanden te bevorderen en
te participeren in het multilaterale reguleringsproces op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling.
In dat kader worden vijf belangrijke programma’s uitgevoerd. Ze beogen:

De belangrijkste resultaten van die programma’s zijn:
–– de aanpassing van het professionele
opleidingsaanbod voor beroepen uit de
bouwnijverheid
–– de organisatie van nieuwe opleidingen
–– de actualisering en realisatie van referentiekaders van opleidingen (profielen,
handboeken, …)
–– het uitwerken van didactische instrumenten en praktische handleidingen

9.6.24 Opleiding tot
energiedeskundige
De drie gewesten voorzien in de opleiding tot deskundigen in energieaudits. Deze
maatregelen worden beschreven in Bijlage 3.
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http://ecocampus.lne.be
V.U.: J.- P. Heirman, secretaris-generaal,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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voor
Heb jij als student of docent een neus
in
duurzaamheid? Zet jij je tanden graag
verantmilieuthema’s? Wil je het ecologisch
woorde gedachtegoed
er graag instampen?
Surf naar de
Ecocampuswebsite voor
duurzame info en tips.

De missie van Ecocampus:
studenten, hogescholen en
universiteiten stimuleren om zorg te
dragen voor het milieu. Aan de hand van
concrete acties, het hele academiejaar door.
Op de campus, in de opleiding, maar ook op
kot en in het studentenleven.
Samen met jou uiteraard, want ook jij kunt
je ecologische steentje bijdragen.
Lees meer over
Ecocampus en
abonneer je op de
nieuwsflits op:

http://ecocampus.lne.be

1. een versterking van de institutionele
capaciteiten van ontwikkelingslanden/
minder ontwikkelde landen voor de
uitwerking en uitvoering van nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling
Vijf landen genoten steun van de IEPF
in dit domein. Ivoorkust en Togo valideerden
hun strategie. Gabon en de Comoren startten
de oefening op. Benin organiseerde een herziening van zijn peerstrategie. Op basis van

de met ‘Francofone expertise’ ontwikkelde
instrumenten waren gemiddeld 70 leidinggevende personen uit de openbare en privésector, maatschappelijke organisaties en NGO’s
betrokken bij de opleiding en versterking
van de capaciteit van dergelijke nationale
strategieën.
Samen met de Ecole nationale d’Administration publique (ENAP) van Quebec en
de ENA van Dakar werd een opleidingsprogramma voor hogere kaderleden van de
overheids- en private instellingen gelanceerd
rond de integratie van duurzaamheidsanalyses in investeringsprojecten. Een twintigtal
deelnemers uit 9 landen nam deel. De voortzetting van dit initiatief wordt aangemoedigd.
De activiteiten ter voorbereiding van
de Conferentie van Rio+20 werden gelanceerd met de uitgifte van 2 publicaties over
“De participatieve evaluatie van institutionele kaderleden voor een optimaal beleid
van duurzame ontwikkeling in de Franstalige landen“ en “Maatschappelijk verantwoord ondernemen en handelen volgens de
ISO2600-norm”.
2. een betere verspreiding van informatie rond duurzame ontwikkeling
Zowel de papieren als de elektronische
versies van de publicaties van IFDD zoals
Médiaterre, LEF en Objectif Terre (OT) beleven een groei. Médiaterre telt bijvoorbeeld
25 portaalsites, ongeveer 10 000 abonnees
en 28 miljoen gelezen pagina’s in 2011 en 3
700 persmededelingen. De animatie komt tot
stand door een partnerschap met organisaties
en NGO’s met dezelfde doelstellingen.
3. een betere kennis van de milieubeheermiddelen voor ontwikkeling;

Dit programma omvat de activiteiten ter
versterking van competenties in milieuwetgeving, in strategische evaluatie, milieustudies over de milieu-impact en in milieueconomie. Gemiddeld 80 deelnemers namen
in 2012 deel. 4 opleidingsateliers werden
georganiseerd in partnerschap met de UICN
et de Senghoruniversiteit van Alexandrië.
Het ‘internationaal francofoon secretariaat
voor de evaluatie van het milieu’ (SIFÉE)
was partner bij de organisatie van een wetenschappelijk colloquium in Yaoundé over
“Bossen, energie, klimaatwijziging en milieubeoordeling: voor een duurzaam beheer,
van het globale tot het lokale niveau”.
4. de capaciteitsopbouw om een energiebeleid uit te werken en uit te voeren
De activiteiten situeren zich op 2 niveaus:
–– de inrichting van opleidingen voor een
duurzaam energiegebruik (energieprestaties in gebouwen en in de industrie, valorisatie van hernieuwbare energie, elektriciteitsverstrekking op het platteland en
steun aan de operatoren)
–– de ondersteuning bij het opzetten van een
energiebeleid met instrumenten zoals het
energie-informatiesysteem of expertisecentra rond energie. Technische fiches
en handboeken over de verschillende
thema’s van de opleidingen werden uitgewerkt.
5. de capaciteitsopbouw van de francofone ontwikkelingslanden met het
oog op hun deelname aan internationale onderhandelingen rond milieu en
duurzame ontwikkeling
In deze context realiseerde IFDD 3 opleidingsateliers rond:

–– de toegang tot en het delen van de voordelen uit de genetische hulpbronnen in
Marrakech, samen met de GIZ en het
secretariaat van het verdrag inzake de
biologische diversiteit
–– het opzetten van adaptatie/mitigatieprojecten m.b.t. de gevolgen van de klimaatwijziging, samen met de betrokkenen uit
de privésector in Lomé en in partnerschap met de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank (BOAD) en het ISESCO
–– onderhandelingstechnieken in Libreville
in samenwerking met het Ministerie van
Milieu van Gabon

het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat in het kader van snelstartfinanciering is
terug te vinden in hoofdstuk 7.

9.6.27 Financiering van de
workshop over Artikel 6 van het
Klimaatverdrag
Het Waals Agentschap voor Lucht en
Klimaat nam deel aan de financiering van
een UNFCCC-workshop over de toepassing
van artikel 6 van het verdrag in Afrikaanse
landen, die in 2010 in Gambia werd gehouden.

Vier overlegrondes werden gehouden
over de 2 verdragen (klimaat en woestijnvorming) die in 2013 conferenties van de
partijen organiseerden: 2 voor experten en 2
voor ministers.
Onderhandelingshandleidingen en samenvattingen voor de besluitvormers en
decoderingsnotities werden opgesteld voor
de conferenties van de partijen van de verdragen over klimaatverandering in Durban
en over woestijnvorming in Changwon. Op
vraag van de Engelstalige ontwikkelingslanden en minder ontwikkelde landen werd de
gids over klimaatverandering in grote oplage verspreid. De decoderingsnotities werden
ook in het Engels en in het Arabisch vertaald.
Het IFDD leverde verder de technische
bijstand van zijn deskundigennetwerk om de
snelstartfinanciering van de Federatie Wallonië-Brussel in 6 landen (Benin, Burkina,
Burundi, DRC, Rwanda, Senegal) te kunnen
uitvoeren.
Meer informatie over de capaciteitsopbouw in diverse zuiderse landen dankzij de
financiering van een tiental projecten door
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9.7. Internetinformatiebronnen
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 klimaatverandering, energie en mobiliteit (geen volledige
lijst).

9.7.1 Leefmilieu, duurzame
ontwikkeling en
klimaatverandering
http://www.lne.be
Deze link verwijst naar de internetsite
van Leefmilieu-Natuur-Energie (LNE), de
milieuadministratie van de Vlaamse overheid. Deze officiële site geeft het beleid weer
van de Vlaamse milieuadministratie op het
gebied van o.a. het klimaatbeleid.
http://www.klimaattips.be
Deze website geeft suggesties over activiteiten (binenn een breed aantal thema’s)
die elke Vlaming kan ondernemen om mee te
werken aan een gezonder klimaat. Er wordt
daarbij per (sub)thema telkens doorverwezen naar relevante sites en brochures (op internet raadpleegbaar) met meer diepgaande
informatie. Daarnaast worden ook de acties
van de Vlaamse overheid zelf beschreven.
http://www.vmm.be
De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) is één van de overheidsdiensten die in
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het Vlaams Gewest belast is met het ontwerp
en de bijsturing van het milieubeleid. 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.milieurapport.be
De Dienst Milieurapportering (MIRA)
van de VMM heeft een drieledige opdracht:
–– een beschrijving, analyse en evaluatie
geven van de bestaande toestand van het
milieu;
–– een evaluatie geven van het tot dan toe
gevoerde milieubeleid;
–– een beschrijving geven van de verwachte
ontwikkeling van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid, volgens een aantal relevant geachte scenario’s.
MIRA doet dit door de regelmatige publicatie van indicatorrapporten, onderzoeksrapporten, nieuwsitems, … en vooral ook
via de website. MIRA zorgt daarmee voor
de wetenschappelijke onderbouwing van de
milieubeleidsplanning in Vlaanderen, maar
streeft ook een ruimere bekendheid van de
beschikbare informatie na.
http://www.leefmilieubrussel.be
Leefmilieu Brussel – BIM is de overheidsdienst 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,
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energie, lawaai en natuur (groene ruimten
en biodiversiteit). De dienst levert ook milieuvergunningen af, waakt over de naleving
hiervan, werkt didactische projecten in verband met milieu in Brusselse scholen uit en
ondersteunt deze, neemt deel aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en
internationaal niveau, enz. Leefmilieu Brussel ontwikkelt ook activiteiten op het vlak
van duurzaam bouwen en de banden tussen
gezondheid en leefmilieu. Deze internetsite
verstrekt informatie over alle milieuthema’s.
Verder is er ook een telefoonlijn voor informatie beschikbaar.
http://airclimat.wallonie.be
Op deze site vindt men het transversale
lucht- en klimaatplan van de Waalse overheid, en verder ook algemene documentatie
over de luchtkwaliteit, luchtvervuilers, de
door het Gewest ondernomen acties, acties
die men zelf kan ondernemen, de resultaten
van lopende luchtanalyses, de wetgeving,
enz. De site wordt vervolledigd met een quiz
over energie.
http://environnement.wallonie.be
Portaalsite van het Waals Gewest voor
milieuaangelegenheden, beheerd door de
Direction Générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et l’Environnement (DGARNE). De jaarlijkse uitgave van
het Rapport analytique sur l’état de l’environnement wallon en het Tableau de bord
de l’environnement wallon wijden een apart
hoofdstuk aan de klimaatopwarming.

http://www.irceline.be
De Belgische Intergewestelijke Cel voor
het Leefmilieu (IRCEL) biedt informatie
over de actuele luchtkwaliteit in de Belgische gewesten. De website omvat een dagelijks ozonbulletin dat gebaseerd is op informatie die verzameld werd op verschillende
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 Klimaatverandering van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG Leefmilieu)
biedt informatie over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, het internationale, Europese en Belgische klimaatbeleid,
de situatie in België, een overzicht van recente gegevens over broeikasgasemissies en
een deelrubriek ‘2050’ met betrekking tot de
transitie naar een koolstofarme maatschappij. Alle officiële rapporten, de beslissingen
van de Federale Overheid en de concrete acties die de burgers aangaan, worden er weergegeven.
http://www.climatechallenge.be
Deze website verschaft informatie over
de problematiek van de klimaatverandering
aan leerkrachten en leerlingen van de tweede
en derde graad van het secundair, aangepast
aan de onderwijscontext. Hij biedt lesfiches,
videofragmenten, interviews…

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 beschikking te stellen.
De activiteiten van IPF worden ook voorgesteld op drie andere websites: IPF-website,
SciencePoles en ExploraPoles.
http://www.duurzamestad.be
In 2011 werd een nieuwe website ontwikkeld en in drie talen (Frans, Nederlands
en Engels) online gezet. Hij biedt alle informatie over duurzame ontwikkeling in Brussel. De site telt zeven thematische rubrieken:
duurzame gebouwen, duurzame wijken,
groene stad, duurzame consumptie, duurzame economie, mobiliteit, vermindering van
de overlast.
http://www.participatieveduurzamewijken.
be
Een participatief internetplatform voor
de uitwisseling van ervaringen en het leggen
van contacten tussen de duurzame wijken
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

9.7.2 Energie
http://www.economie.fgov.be
Deze website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand
en Energie biedt informatie over zijn bevoegdheidsdomein in verband met energie,
inclusief hernieuwbare energie (technologie-

ën, actoren, financiële voorschriften, wetgeving, statistieken, links, enz.).
http://www.energievreters.be
Met deze website van de federale overheid kan je via een rekenmodule het energieverbruik en de CO2-uitstoot van verschillende in huis aanwezige energievreters
(elektrische huishoudtoestellen, televisie,
wagen, verlichting) of energiebesparende
materialen (vensters, dakisolatie, muurisolatie) inschatten. Voor de aankoop van een
nieuw toestel of isolatiemateriaal helpt de
module je een selectie maken van de zuinigste modellen en materialen beschikbaar
op de Belgische markt. De website wordt
geregeld aangevuld met nieuwe categorieën
van producten. Hij herbergt ook de “elektronische CO2-gids” voor wagens. Voor meer
details: zie 9.4.4.
http://www.topten.be
Deze website laat toe snel en gemakkelijk de meest energiezuinige producten voor
thuis en op kantoor te vinden. Voor een hele
reeks producten (huishoudtoestellen, verlichting, wagens, circulatiepompen, printers,
PC- en TV-schermen) biedt hij een overzicht
van de zuinigste modellen die op de Belgische markt aanwezig zijn. Bovendien geeft
hij een overzicht van de leveranciers van
groene stroom. De website is een initiatief
onder leiding van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw met medewerking van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de vzw
Ecoconso en de Europese Commissie.

http://www.energiesparen.be

http://www.stadswinkel.be

Het Vlaamse EnergieAgentschap
(VEA) van de Vlaamse regering heeft
een website met allerlei informatie over
alle aspecten van de energieproblematiek: het Vlaamse energiebeleid, rationeel
energiegebruik, statistieken, subsidiemogelijkheden, milieuvriendelijke energieproductie, enz. In diverse secties wordt
informatie verstrekt voor specifieke doelgroepen (huisgezinnen, overheidsinstanties, bedrijven, architecten, scholen en
milieuverenigingen). Brochures over REG
(isolatie, ventilatie, verwarming, energiezuinige nieuwbouw, praktische tips, enz.)
en duurzame energie (biomassa, WKK,
zonne-energie, warmtepompen, enz.) kunnen worden gedownload.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt een informatiedesk uitgebaat door
de Stadswinkel. Het grote publiek kan er
terecht voor advies over energiebesparende mogelijkheden en het gebruik van hernieuwbare energie. De bezoeker kan er ook
gratis energieaudits voor residentiële woningen aanvragen.

http://energie.wallonie.be/

BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit)
is de reguleringscommissie voor energie
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
heeft o.a. als opdracht adviesverlening aan
de overheid over de organisatie en werking
van de gewestelijke energiemarkt, de controle over de toepassing van de wetgeving
en algemene informatieverstrekking aan
het publiek.

Deze website van de Waalse energiedienst biedt uitgebreide informatie over
de energieproblematiek. Bovendien verstrekken zestien over het Waalse grondgebied verspreide energieloketten praktische
informatie aan particulieren die op een
efficiënte en rationele wijze met energie
willen omspringen. Men krijgt er een onafhankelijke en gratis dienstverlening. Tot de
behandelde thema’s behoren verwarming,
de productie van sanitair warm water, de
isolatie van gebouwen, ventilatiebehoeften, rationeel gebruik van elektrische
huishoudtoestellen en hernieuwbare energiehulpbronnen, bioklimatologische renovatie, enz. Het publiek kan er een brede
waaier van instrumenten raadplegen: brochures, gespecialiseerde handboeken, enz.

http://www.energie-uitdaging.be

Programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat tot doel heeft aan te
sporen tot handelingen van rationeel energiegebruik.
http://www.brugel.be

http://www.emis.vito.be

EMIS, het Energie- en Milieu-Informatiesysteem, is een project van het Vlaams
Gewest. Het systeem verzamelt en verwerkt een breed spectrum van energie- en
milieugerelateerde informatie, die gestructureerd is in 4 delen: energiecijfers, bedrijvengids, milieutechnologie en wetgeving.
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http://www.ode.be

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) is de centrale informatieverstrekker voor hernieuwbare energie in
Vlaanderen, 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 kwaliteitsbrochures en het controleren van het aandeel van
hernieuwbare energie in het energieverbruik in Vlaanderen.
http://www.wtcb.be

Deze nationale website van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf verstrekt informatie over
wetgeving, voorschriften, subsidies en procedures betreffende thermische isolatie en
ventilatie van gebouwen.
9.7.3 Mobiliteit
http://www.mobilit.fgov.be
Deze website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer plaatst de
problematiek van de mobiliteit in het kader
van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Ook kan er de CO2-uitstoot van
motorvoertuigen worden nagegaan.
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http://statbel.fgov.be
Dit is de portaalsite van het Nationaal Instituut voor Statistieken, voor alle verkeersen mobiliteitsstudies, cijfers en statistieken.
‘Mobiliteit en leefmilieu’ of ‘Klimaat en impact van broeikasgassen’ zijn enkele van de
toegankelijke secties.
http://www.mobielvlaanderen.be
Het Vlaams Gewest informeert de bevolking met deze website over verschillende
aspecten van de mobiliteitsproblematiek: de
mogelijkheden van het openbaar vervoer, het
goederentransport, het woon-werkverkeer,
het mobiliteitsbeleid op verschillende politieke niveaus, statistieken, enz.
http://mobilite.wallonie.be
Dit is de website die het Waals Gewest
gebruikt om zijn mobiliteitsbeleid mee te
delen en informatie te verstrekken over alle
mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Er zijn
links naar het Netwerk van Mobiliteitsadviseurs, naar de campagne Week van Vervoering, naar het Documentatiecentrum Mobiliteit, naar alternatieve transportmiddelen
(fietsersverenigingen, collectief transport,
enz.) en naar de zogenaamde Fiches d’accessibilité multimodales.
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/
Brussel Mobiliteit (BUV - Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) staat in voor de uitrusting

9. Sensibilisatie, educatie en opleiding

van het wegennet en de infrastructuur van
het openbaar vervoer in het Brussels 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.bikeexperience.be
De campagne Bike Experience (vervangt
de campagne Friday Bikeday) sensibiliseert
de personeelsleden van Brusselse bedrijven
en moedigt hen aan om met de fiets naar
het werk te komen. Ze leent daarvoor zelfs
fietsen uit. Personen die nog niet vertrouwd
zijn met fietsen in de stad kunnen een beroep
doen op een coach die hen meerdere dagen
begeleidt en hen goede tips geeft.
http://www.ecoscore.be
De ecoscoremethode biedt de mogelijkheid om de milieuprestaties van gelijk welk
merk van voertuigen te meten. Dit geeft je
een indicatie van de globale milieuprestatie
van je huidig of toekomstig voertuig.
http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/citoyens/
home/mobilite_a_bruxelles.shtml
De website van het Brussels Hoofdstedelijk 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, mobiliteitsverantwoordelijken en andere professionals die
actief zijn inzake mobiliteit en transport. De
website www.mobimix.be biedt info over
ecodriving, duurzaam vlootbeheer, fiscaliteit, mobiliteitsbudget en slim mobiliteitsmanagement. Met infosessies en een gratis
maandelijkse nieuwsbrief houdt Mobimix.
be geïnteresseerden op de hoogte van veranderingen in de wetgeving, instrumenten voor
vlootbeheerders en best practices bij bedrijven en overheden. Mobimix.be is een initiatief van de Vlaamse overheid, de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO), de Vlaamse Stichting 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 verstrekken en bij te
staan op het vlak van duurzame mobiliteit
van personen en goederen. Er wordt informatie verstrekt over Bedrijfsvervoerplannen
(geïntegreerde schema’s om alle bewegingen te optimaliseren), verschillende transportmiddelen (wandelen, fiets, collectief
vervoer, openbaar vervoer), de rol van de
mobiliteitscoördinatoren binnen de bedrijven, telewerken, enz.

Bijlage 1. Bijkomende informatie onder Artikel 7,
paragraaf 2 van het Kyotoprotocol. Tabel met de
overeenkomsten

Bijlagen

Informatie vermeld onder Artikel 7, paragraaf 2

Hoofdstuk

Nationale systemen in overeenstemming met Artikel 5, paragraaf 1

3.3

Supplementariteit met betrekking tot de mechanismen volgens Artikels 6, 12
en 17

5.3

Nationale registers

Beleid en maatregelen in overeenstemming met Artikel 2

Binnenlandse en gewestelijke programma’s en/of wetgevende regelingen,
bekrachtiging en administratieve procedures
Informatie onder Artikel 10
Art 10a
Art 10b
Art 10c
Art 10d
Art 10e
Financiële middelen

3.4

4.3.2
4.2
3.3
6.4
7.4
8
9.6
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 224 tot 227.
–– Voor methaan (CH4), zie de pagina’s 228 tot 231.
–– Voor distikstofoxide (N2O), zie de pagina’s 232 tot 235.
–– Voor de gefluoreerde gassen (HFC, PFC en SF6), zie de pagina’s 236 tot 237.
–– Voor de globale samenvatting, zie de pagina’s 238 tot 241.
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Tabel 1 – Evolutie van de uitstoot– CO2
GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES

1. Energy
A. Fuel Combustion (Sectoral Approach)

Base year
( 1990 )

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

110 386.73

113 252.50

111 872.55

110 893.06

114 184.49

114 693.18

119 425.33

113 448.82

119 611.34

113 814.31

110 302.28

113 169.36

111 789.18

110 809.43

114 100.60

114 609.06

119 332.88

113 355.61

119 511.36

113 704.40

		

1. Energy Industries

29 789.13

29 709.61

28 550.42

28 023.76

29 802.19

29 222.91

29 026.05

27 889.67

30 609.38

26 919.49

		

2. Manufacturing Industries and Construction

32 604.84

32 519.63

31 721.33

30 624.37

32 044.76

32 492.30

31 808.21

30 998.75

33 448.50

31 995.19

		3. Transport

20 426.97

20 599.33

21 327.06

21 817.10

22 284.67

22 362.71

22 786.97

22 988.72

23 655.42

24 001.53

		

27 320.06

30 179.43

30 029.19

30 184.42

29 808.83

30 427.51

35 623.84

31 382.36

31 705.15

30 695.29

161.28

161.36

161.19

159.78

160.16

103.61

87.83

96.12

92.91

92.90

84.45

83.14

83.37

83.63

83.89

84.13

92.44

93.20

99.97

109.91

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

4. Other Sectors

		5. Other
B. Fugitive Emissions from Fuels
		

1. Solid Fuels

		

2. Oil and Natural Gas

84.45

83.14

83.37

83.63

83.89

84.13

92.44

93.20

99.97

109.91

2. Industrial Processes

8 417.38

8 006.94

7 845.06

7 826.61

9 124.74

9 581.64

8 873.79

9 207.57

9 315.40

9 562.23

A. Mineral Products

5 750.33

5 381.69

5 585.75

5 565.32

5 898.60

6 192.36

5 669.69

5 880.46

5 966.78

6 052.44

B. Chemical Industry

644.67

615.84

433.02

482.62

1 273.18

1 414.04

1 476.43

1 518.60

1 458.13

1 668.45

C. Metal Production

2 022.38

2 009.41

1 826.30

1 778.67

1 952.96

1 975.25

1 727.67

1 808.51

1 890.49

1 841.34

D. Other Production

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

E. Production of Halocarbons and SF6
F. Consumption of Halocarbons and SF6
G. Other
3. Solvent and Other Product Use
4. Agriculture
A. Enteric Fermentation
B. Manure Management
C. Rice Cultivation
D. Agricultural Soils
E. Prescribed Burning of Savannas
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10. Bijlagen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Change from base to
latest reported year

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

%

115 415.59

115 934.52

114 658.88

117 892.65

118 295.46

114 884.51

111 078.31

106 736.02

110 034.47

100 569.15

106 711.16

96 361.31

-12.71

115 250.39

115 786.99

114 506.02

117 781.39

118 193.20

114 780.27

110 947.76

106 621.23

109 917.90

100 451.93

106 608.07

96 268.18

-12.72

28 300.61

26 783.03

28 283.29

29 388.63

29 552.21

29 281.16

27 788.65

27 276.38

25 316.06

25 713.21

26 246.38

21 860.53

-26.62

33 148.48

32 329.66

31 059.05

30 473.33

30 487.15

28 689.25

28 828.05

27 594.98

28 137.76

19 797.61

23 389.21

23 346.37

-28.40

24 453.25

25 071.77

25 389.59

25 950.18

26 954.33

26 040.81

25 483.49

25 369.44

27 667.31

26 934.13

26 856.90

26 772.64

31.07

29 255.50

31 507.86

29 680.55

31 877.63

31 107.89

30 676.93

28 755.43

26 312.76

28 735.87

27 951.37

30 068.13

24 239.03

-11.28

92.55

94.68

93.54

91.61

91.63

92.12

92.13

67.67

60.92

55.61

47.45

49.60

-69.25

165.20

147.53

152.86

111.26

102.26

104.25

130.55

114.79

116.56

117.22

103.09

93.14

10.28

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00
10.28

165.20

147.53

152.86

111.26

102.26

104.25

130.55

114.79

116.56

117.22

103.09

93.14

9 662.47

9 099.99

9 887.97

9 804.95

10 061.66

10 144.47

10 111.05

9 964.76

9 799.09

7 086.24

7 471.19

7 579.98

-9.95

6 143.50

5 800.90

6 320.59

5 829.10

5 802.95

5 765.20

6 045.58

5 898.67

5 961.23

4 690.98

4 804.55

5 095.96

-11.38

1 640.41

1 644.61

1 761.26

2 221.76

2 471.49

2 678.05

2 274.09

2 416.48

2 181.66

1 536.41

1 767.95

1 944.22

201.58

1 878.56

1 654.48

1 806.13

1 754.09

1 787.22

1 701.23

1 791.38

1 649.61

1 656.20

858.86

898.69

539.79

-73.31

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IE

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00
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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)

F. Field Burning of Agricultural Residues
G. Other
5. Land Use. Land-Use Change and Forestry(2)
A. Forest Land

-927.38

-653.91

-950.63

-880.30

-906.06

-746.59

-546.60

-814.39

-712.31

-748.18

-3 138.08

-2 883.89

-3 199.89

-3 150.87

-3 194.55

-3 053.72

-2 874.42

-3 160.44

-3 077.57

-3 132.55

B. Cropland

1 169.15

1 199.97

1 230.79

1 261.62

1 292.44

1 323.27

1 354.09

1 384.92

1 415.75

1 446.58

C. Grassland

744.74

705.92

667.11

630.32

590.13

550.67

513.25

473.36

434.45

395.44

D. Wetlands

20.55

19.65

18.76

17.87

16.97

16.08

15.19

14.30

13.41

12.51

E. Settlements

248.03

274.03

300.04

326.05

352.07

378.08

404.10

430.12

456.14

482.16

F. Other Land

28.23

30.39

32.55

34.71

36.87

39.04

41.20

43.36

45.52

47.68

G. Other

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

290.25

292.80

297.70

298.39

190.40

146.88

153.25

165.09

138.83

168.80

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

290.25

292.80

297.70

298.39

190.40

146.88

153.25

165.09

138.83

168.80

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Total CO2 emissions including net CO2 from LULUCF

118 166.98

120 898.33

119 064.68

118 137.76

122 593.57

123 675.11

127 905.77

122 007.09

128 353.26

122 797.16

Total CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF

119 094.37

121 552.24

120 015.31

119 018.06

123 499.63

124 421.70

128 452.37

122 821.47

129 065.56

123 545.34

16 397.83

16 058.65

15 840.60

16 347.83

16 730.40

15 837.61

19 226.65

21 205.85

22 461.54

19 421.40

6. Waste
A. Solid Waste Disposal on Land
B. Waste-water Handling
C. Waste Incineration
D. Other
7. Other (as specified in Summary 1.A)

Memo Items:
International Bunkers
Aviation

3 094.75

2 599.52

2 584.02

2 558.01

2 518.47

2 882.88

3 336.55

3 596.43

4 059.67

4 576.18

Marine

13 303.08

13 459.13

13 256.58

13 789.83

14 211.93

12 954.73

15 890.10

17 609.41

18 401.87

14 845.22

Multilateral Operations
CO2 Emissions from Biomass
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10. Bijlagen

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1 997.68

2 016.29

2 171.90

1 781.32

2 062.74

2 283.61

2 366.32

2 439.72

2 496.10

2 605.68

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Change from base to
latest reported year

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

%

-729.71

-908.93

-1 399.77

-1 454.03

-1 341.55

-1 360.00

-1 325.10

-1 308.88

-1 306.47

-1 408.87

-1 451.42

-1 438.52

55.12

-3 133.41

-3 331.95

-3 842.90

-3 917.35

-3 824.94

-3 863.53

-3 848.78

-3 824.22

-3 776.43

-3 829.86

-3 841.38

-3 823.26

21.83

1 477.40

1 508.23

1 539.18

1 570.13

1 601.08

1 632.03

1 662.98

1 704.57

1 785.82

1 800.40

1 814.97

1 831.13

56.62

356.64

317.83

279.29

240.82

202.22

163.69

125.16

111.68

-13.20

-63.25

-101.83

-116.11

-115.59

11.62

10.73

9.91

9.09

8.26

7.44

6.62

-14.60

-20.69

-21.27

-21.85

-22.43

-209.13

508.18

534.21

560.51

586.81

613.12

639.43

665.74

638.35

611.73

598.66

592.07

585.43

136.04

49.85

52.01

54.24

56.47

58.71

60.94

63.17

75.34

106.30

106.45

106.60

106.70

277.92

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

171.60

187.20

424.45

463.27

506.98

581.51

610.47

735.36

699.08

598.28

690.79

525.28

80.97

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

171.60

187.20

424.45

463.27

506.98

581.51

610.47

735.36

699.08

598.28

690.79

525.28

80.97

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

124 519.95

124 312.77

123 571.53

126 706.84

127 522.55

124 250.50

120 474.73

116 127.26

119 226.16

106 844.79

113 421.73

103 028.05

-12.81

125 249.66

125 221.70

124 971.31

128 160.87

128 864.10

125 610.50

121 799.83

117 436.13

120 532.64

108 253.66

114 873.15

104 466.57

-12.28

20 697.04

20 402.46

26 138.57

26 782.49

27 960.41

28 487.53

30 961.51

34 399.21

35 252.91

26 596.15

25 076.21

29 539.49

80.14

4 645.52

4 201.88

3 497.45

3 812.23

3 713.58

3 531.20

3 676.87

3 971.90

4 282.75

3 900.34

4 118.64

4 251.31

37.37

16 051.52

16 200.58

22 641.12

22 970.26

24 246.82

24 956.33

27 284.64

30 427.32

30 970.15

22 695.81

20 957.57

25 288.18

90.09

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

2 660.04

2 891.92

3 010.52

3 562.80

4 106.76

4 472.88

5 264.62

6 073.83

7 174.70

8 295.80

9 683.03

9 745.59

387.84
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Tabel 2 – Evolutie van de uitstoot – CH4
GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES

1. Energy
A. Fuel Combustion (Sectoral Approach)

Base year
( 1990 )

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

63.56

58.62

51.67

52.79

45.93

46.25

46.40

42.75

41.39

40.35

22.70

23.68

23.31

22.59

20.37

20.35

21.31

19.02

18.59

17.54

		

1. Energy Industries

0.83

0.82

0.77

0.76

0.78

0.77

0.67

0.62

0.66

0.56

		

2. Manufacturing Industries and Construction

3.94

3.69

3.35

3.04

3.10

3.16

2.96

2.99

3.25

3.17

6.07

6.13

6.48

6.28

6.04

5.97

5.72

5.06

4.82

4.40

11.85

13.04

12.70

12.50

10.45

10.44

11.95

10.35

9.86

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

		3. Transport
		

4. Other Sectors

		5. Other

40.86

34.94

28.36

30.19

25.56

25.90

25.09

23.73

22.79

22.81

		

B. Fugitive Emissions from Fuels
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

25.16

24.96

24.26

29.30

24.73

25.06

24.25

22.98

22.14

22.18

2. Industrial Processes

0.00

0.01

0.01

0.12

0.15

0.13

0.19

0.19

0.27

0.26

A. Mineral Products

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.01

0.01

0.12

0.15

0.13

0.19

0.19

0.27

0.26

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

264.14

260.74

260.10

263.80

263.37

267.25

263.76

261.95

261.92

263.19

A. Enteric Fermentation

196.08

194.86

192.87

194.36

194.22

196.30

192.65

190.39

188.64

189.01

B. Manure Management

68.06

65.89

67.24

69.44

69.16

70.95

71.10

71.56

73.29

74.17

C. Rice Cultivation

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

D. Agricultural Soils

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

E. Prescribed Burning of Savannas

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B. Chemical Industry
C. Metal Production
D. Other Production
E. Production of Halocarbons and SF6
F. Consumption of Halocarbons and SF6
G. Other
3. Solvent and Other Product Use
4. Agriculture
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Change from base to
latest reported year

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

%

38.33

38.43

35.52

34.92

34.60

34.55

34.74

34.67

34.41

33.05

36.57

32.28

-49.21

16.12

16.53

14.75

15.06

15.00

14.24

14.58

14.59

15.46

14.06

15.35

12.87

-43.31

0.66

0.65

0.64

0.64

0.65

0.66

0.97

1.66

1.66

1.68

1.96

1.82

117.86

3.61

3.64

3.49

3.64

3.73

3.27

3.61

3.25

3.82

2.53

3.21

2.85

-27.51

3.16

2.89

2.57

2.37

2.12

1.82

1.50

1.29

1.14

0.94

0.93

0.90

-85.27

8.69

9.35

8.04

8.39

8.50

8.49

8.49

8.38

8.84

8.91

9.26

7.29

-38.43

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.80

22.20

21.90

20.77

19.86

19.60

20.31

20.16

20.08

18.95

19.00

21.22

19.41

-52.49

0.63

0.64

0.54

0.53

0.57

0.56

0.57

0.50

0.30

0.19

0.29

0.28

-98.23

21.57

21.26

20.23

19.33

19.03

19.75

19.60

19.58

18.66

18.80

20.92

19.14

-23.95

0.20

0.27

0.35

0.41

0.94

2.52

2.97

3.30

2.57

1.03

0.94

0.56

92 432.88

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.20

0.25

0.35

0.41

0.52

0.56

0.27

0.55

0.28

0.18

0.33

0.09

13 903.37

IE,NA,NO

0.02

IE,NA,NO

IE,NA,NO

0.42

1.96

2.70

2.75

2.29

0.84

0.60

0.48

100.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

254.09

251.96

244.16

236.42

233.58

230.37

228.54

233.94

232.40

233.11

235.27

231.82

-12.24

183.16

183.42

177.31

171.38

169.90

167.33

165.72

169.54

167.83

167.99

168.73

165.85

-15.41

70.93

68.54

66.85

65.04

63.68

63.04

62.83

64.40

64.57

65.12

66.54

65.96

-3.08

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES

F. Field Burning of Agricultural Residues
G. Other
5. Land Use. Land-Use Change and Forestry(2)
A. Forest Land

Base year
( 1990 )

1991

(Gg)

(Gg)
NO

1992

1993

(Gg)
NO

1994

(Gg)
NO

1995

(Gg)
NO

1996

(Gg)
NO

1997

(Gg)
NO

1998

(Gg)
NO

1999

(Gg)
NO

(Gg)
NO

NO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.00

1.09

0.01

0.02

0.00

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.00

1.08

0.01

0.02

0.00

B. Cropland

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

C. Grassland

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.01

0.00

NE,NO

0.01

0.00

0.00

0.00

D. Wetlands

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

E. Settlements

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F. Other Land

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

G. Other
6. Waste
A. Solid Waste Disposal on Land
B. Waste-water Handling
C. Waste Incineration

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

134.59

134.12

134.87

124.76

130.64

127.97

119.84

118.86

113.39

106.84

124.47

123.94

124.61

114.49

120.36

117.78

109.76

108.97

103.85

98.74

10.02

10.07

10.13

10.13

10.11

9.91

9.71

9.37

8.98

7.46

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.10

0.10

0.13

0.14

0.16

0.27

0.37

0.52

0.56

0.63

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Total CO2 emissions including net CO2 from LULUCF

462.31

453.52

446.67

441.48

440.11

441.60

431.28

423.76

416.99

410.63

Total CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF

462.28

453.49

446.65

441.46

440.09

441.60

430.19

423.75

416.97

410.62

0.11

0.11

0.11

0.10

0.11

0.11

0.12

0.12

0.12

0.13

Aviation

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.07

0.07

0.07

0.08

0.08

Marine

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

D. Other
7. Other (as specified in Summary 1.A)

Memo Items:
International Bunkers

Multilateral Operations
CO2 Emissions from Biomass

230

10. Bijlagen

2000

2001

(Gg)

2002

(Gg)
NO

2003

(Gg)
NO

2004

(Gg)
NO

2005

(Gg)
NO

2006

(Gg)
NO

2007

(Gg)
NO

2008

(Gg)
NO

2009

(Gg)
NO

2010

(Gg)
NO

(Gg)
NO

Change from base to
latest reported year

2011
(Gg)
NO

%
NO

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

NE,NO

0.00

0.00

0.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.30

1.204.88

0.00

0.00

0.01

0.01

NE,NO

0.00

0.00

0.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.13

466.67

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.00

0.00

NE,NO

NE,NO

0.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.17

100.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

102.14

88.09

79.00

65.22

64.12

56.17

53.04

46.57

41.71

39.84

37.13

37.51

-72.13

94.42

81.27

72.55

59.09

58.18

50.39

47.01

40.78

36.23

34.17

31.24

31.45

-74.73

7.03

6.16

5.75

5.49

5.24

5.11

5.11

4.81

4.57

4.65

4.74

4.84

-51.73

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

0.70

0.66

0.69

0.64

0.70

0.67

0.93

0.98

0.90

1.02

1.15

1.22

1.076.78

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

394.76

378.76

359.04

336.97

333.24

323.61

319.30

318.47

311.09

307.03

309.91

302.47

-34.57

394.76

378.76

359.03

336.97

333.24

323.61

319.30

318.46

311.09

307.03

309.91

302.17

-34.64

0.13

0.12

0.11

0.11

0.11

0.11

0.10

0.11

0.11

0.09

0.09

0.09

-15.19

0.08

0.08

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.06

0.06

0.06

12.82

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

-44.54

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00
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Tabel 3 – Evolutie van de uitstoot – N2O
GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES

1. Energy
A. Fuel Combustion (Sectoral Approach)

Base year
( 1990 )

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

2.11

2.23

2.28

2.36

2.48

2.57

2.75

2.74

2.87

2.87

2.11

2.23

2.28

2.36

2.48

2.57

2.75

2.74

2.87

2.87

		

1. Energy Industries

0.59

0.65

0.65

0.63

0.64

0.59

0.66

0.67

0.70

0.64

		

2. Manufacturing Industries and Construction

0.34

0.33

0.33

0.31

0.30

0.32

0.29

0.30

0.31

0.33

		3. Transport

0.84

0.89

0.95

1.06

1.19

1.31

1.41

1.42

1.51

1.55

		

0.33

0.35

0.35

0.35

0.34

0.35

0.39

0.35

0.35

0.35

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

4. Other Sectors

		5. Other
B. Fugitive Emissions from Fuels
		

1. Solid Fuels

		

2. Oil and Natural Gas

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

2. Industrial Processes

12.72

12.39

11.35

12.15

13.83

14.99

16.45

15.44

15.65

15.17

A. Mineral Products

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

12.72

12.39

11.35

12.15

13.83

14.99

16.45

15.44

15.65

15.17

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B. Chemical Industry
C. Metal Production
D. Other Production
E. Production of Halocarbons and SF6
F. Consumption of Halocarbons and SF6
G. Other
3. Solvent and Other Product Use
4. Agriculture

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.69

0.68

0.68

0.67

0.66

0.65

0.64

0.64

0.64

0.63

18.61

18.41

18.20

18.27

18.31

18.64

18.15

18.13

18.21

18.33

3.10

3.09

3.06

3.13

3.15

3.20

3.19

3.18

3.15

3.17

15.51

15.31

15.13

15.14

15.16

15.44

14.96

14.95

15.06

15.16

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

A. Enteric Fermentation
B. Manure Management
C. Rice Cultivation
D. Agricultural Soils
E. Prescribed Burning of Savannas
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10. Bijlagen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Change from base to
latest reported year

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

%

2.49

2.48

2.42

2.49

2.47

2.02

1.95

2.06

2.13

2.17

2.18

2.13

0.77

2.49

2.48

2.42

2.49

2.47

2.02

1.95

2.06

2.13

2.17

2.18

2.13

0.77

0.69

0.67

0.66

0.71

0.68

0.43

0.40

0.40

0.38

0.52

0.48

0.49

-18.01

0.34

0.34

0.34

0.34

0.35

0.36

0.38

0.51

0.49

0.42

0.55

0.51

50.83

1.13

1.12

1.09

1.09

1.08

0.89

0.83

0.83

0.92

0.89

0.81

0.82

-1.94

0.33

0.35

0.33

0.35

0.35

0.35

0.33

0.32

0.34

0.33

0.34

0.30

-8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-64.71

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

0.00

14.76

14.21

12.86

10.38

10.99

11.03

8.31

6.19

6.20

6.54

8.37

4.52

-64.50

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

14.76

14.21

12.86

10.38

10.99

11.03

8.31

6.19

6.20

6.54

8.37

4.52

-64.50

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.69

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

0.68

-1.07

16.75

16.51

16.32

15.31

15.35

14.88

14.60

14.47

14.12

14.40

14.47

14.51

-22.05

2.88

2.86

2.76

2.62

2.62

2.57

2.51

2.49

2.49

2.50

2.53

2.48

-19.93

13.88

13.65

13.56

12.69

12.73

12.31

12.09

11.97

11.64

11.90

11.94

12.02

-22.47

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00
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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)

F. Field Burning of Agricultural Residues

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

G. Other

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.04

0.06

0.07

0.08

0.09

0.09

0.85

0.13

0.14

0.14

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.00

0.74

0.01

0.01

0.00

5. Land Use. Land-Use Change and Forestry

(2)

A. Forest Land
B. Cropland

0.03

0.04

0.05

0.07

0.08

0.09

0.10

0.12

0.13

0.14

C. Grassland

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.01

0.00

NE,NO

0.00

0.00

0.00

0.00

D. Wetlands

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

E. Settlements

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F. Other Land

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

G. Other

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.96

0.97

0.99

1.00

0.97

0.96

0.96

0.96

0.97

0.99

B. Waste-water Handling

0.95

0.96

0.98

0.99

0.96

0.96

0.95

0.95

0.97

0.99

C. Waste Incineration

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Total CO2 emissions including net CO2 from LULUCF

35.13

34.73

33.56

34.52

36.34

37.90

39.80

38.04

38.48

38.15

Total CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF

35.09

34.68

33.49

34.44

36.25

37.81

38.94

37.92

38.34

38.00

International Bunkers

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

Aviation

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

Marine

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

6. Waste
A. Solid Waste Disposal on Land

D. Other
7. Other (as specified in Summary 1.A)

Memo Items:

Multilateral Operations
CO2 Emissions from Biomass
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10. Bijlagen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Change from base to
latest reported year

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

%

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

0.15

0.17

0.19

0.20

0.20

0.21

0.23

0.25

0.26

0.28

0.30

0.53

1.142.02

0.00

0.00

0.01

0.00

NE,NO

0.00

0.00

0.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.09

466.67

0.15

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.23

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

1.105.24

0.00

NE,NO

NE,NO

0.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.12

100.00

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

NE,NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

0.91

0.96

0.94

0.93

0.94

0.94

0.94

0.94

0.95

0.95

0.96

0.97

1.35

0.90

0.95

0.93

0.93

0.94

0.93

0.94

0.94

0.95

0.95

0.96

0.97

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-97.83

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0.00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

35.76

35.01

33.41

30.00

30.63

29.76

26.70

24.59

24.35

25.03

26.98

23.33

-33.59

35.60

34.85

33.23

29.80

30.42

29.55

26.47

24.34

24.08

24.75

26.67

22.80

-35.02

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.08

130.66

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.05

612.55

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

-8.61

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00
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Tabel 4 – Evolutie van de uitstoot – HFK’s, PFK’s en SF6
GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES

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)

NA,NO

NA,NO

444.52

444.52

450.96

451.73

539.50

650.20

786.17

814.96

HFC-23

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

HFC-32

NA,NO

NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

0.00

0.00

0.00

HFC-41

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

HFC-43-10mee

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

HFC-125

NA,NO

NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.03

HFC-134

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

HFC-134a

NA,NO

NA,NO

0.34

0.34

0.34

0.34

0.39

0.45

0.49

0.45

HFC-152a

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.01

0.03

HFC-143

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

HFC-143a

NA,NO

NA,NO

IE,NA,NO

IE,NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.03

HFC-227ea

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HFC-236fa

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

HFC-245ca

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

Unspecified mix of listed HFCs(4) - (Gg CO2 equivalent)

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO
347.97

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

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,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

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

1 662.49

1 576.25

1 743.82

1 676.56

2 035.35

2 205.16

2 120.86

526.39

271.44

116.09

0.07

0.07

0.07

0.07

0.09

0.09

0.09

0.02

0.01

0.00

Unspecified mix of listed PFCs(4) - (Gg CO2 equivalent)
Emissions of SF6(3) - (Gg CO2 equivalent)
SF6
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Base year
( 1990 )

10. Bijlagen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Change from base to
latest reported year

(Gg)

%

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

(Gg)

943.28

1 071.31

1 290.07

1 442.09

1 479.48

1 461.82

1 559.19

1 738.90

1 821.60

1 882.52

1 936.25

1 996.06

100.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

100.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.04

0.06

0.07

0.09

0.10

0.11

0.12

0.14

0.15

0.16

0.16

0.17

100.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.47

0.51

0.56

0.60

0.58

0.53

0.55

0.61

0.62

0.63

0.64

0.66

100.00

0.11

0.07

0.38

0.33

0.29

0.21

0.21

0.30

0.32

0.33

0.35

0.32

100.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.05

0.06

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.15

0.15

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

360.90

222.60

82.22

208.79

307.36

154.27

158.80

180.47

201.87

115.78

85.44

178.99

-89.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-97.38

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-99.74

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-98.72

0.00

NA,NO

NA,NO

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.02

-31.50

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

0.03

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.00

-87.15

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

NA,NO

0.00

111.52

129.06

112.03

99.91

84.34

85.97

75.03

81.13

91.19

97.15

111.15

116.30

-93.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-93.00
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Tabel 5 – Evolutie van de uitstoot – Samenvatting
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

118 166.98

120 898.33

119 064.68

118 137.76

122 593.57

123 675.11

127 905.77

122 007.09

128 353.26

122 797.16

CO2 emissions excluding net CO2 from LULUCF

119 094.37

121 552.24

120 015.31

119 018.06

123 499.63

124 421.70

128 452.37

122 821.47

129 065.56

123 545.34

CH4 emissions including CH4 from LULUCF

9 708.46

9 523.84

9 380.04

9 271.11

9 242.35

9 273.62

9 056.78

8 899.00

8 756.71

8 623.19

CH4 emissions excluding CH4 from LULUCF

9 707.98

9 523.35

9 379.63

9 270.63

9 241.95

9 273.59

9 033.92

8 898.76

8 756.34

8 623.11

N2O emissions including N2O from LULUCF

10 889.86

10 767.66

10 404.04

10 701.36

11 266.13

11 749.29

12 337.22

11 792.55

11 928.90

11 825.20

N2O emissions excluding N2O from LULUCF

GREENHOUSE GAS EMISSIONS
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10 876.67

10 750.32

10 383.37

10 675.95

11 237.53

11 720.49

12 072.66

11 753.72

11 884.92

11 780.36

HFCs

NA.NO

NA.NO

444.52

444.52

450.96

451.73

539.50

650.20

786.17

814.96

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

1 676.56

2 035.35

2 205.16

2 120.86

526.39

271.44

116.09

Total (including LULUCF)

142 181.11

144 443.80

142 866.63

141 989.97

147 701.39

149 690.16

154 177.55

145 086.66

150 765.80

144 524.57

Total (excluding LULUCF)

143 094.81

145 079.88

143 796.17

142 844.39

148 578.46

150 407.91

154 436.72

145 861.97

151 433.76

145 227.83
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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
equivalent
(Gg)

CO2
equivalent
(Gg)

CO2
equivalent
(Gg)

CO2
equivalent
(Gg)

(%)

124 519.95

124 312.77

123 571.53

126 706.84

127 522.55

124 250.50

120 474.73

116 127.26

119 226.16

106 844.79

113 421.73

103 028.05

-12.81

125 249.66

125 221.70

124 971.31

128 160.87

128 864.10

125 610.50

121 799.83

117 436.13

120 532.64

108 253.66

114 873.15

104 466.57

-12.28

8 290.04

7 953.89

7 539.80

7 076.42

6 998.05

6 795.85

6 705.37

6 687.78

6 532.86

6 447.65

6 508.21

6 351.80

-34.57

8 290.04

7 953.87

7 539.58

7 076.28

6 998.05

6 795.85

6 705.37

6 687.74

6 532.86

6 447.65

6 508.21

6 345.53

-34.64

11 084.24

10 854.15

10 357.40

9 298.60

9 494.31

9 226.85

8 276.83

7 621.56

7 547.07

7 758.98

8 362.30

7 231.98

-33.59

11 036.32

10 802.25

10 299.77

9 238.13

9 431.55

9 160.45

8 206.81

7 545.60

7 465.25

7 670.97

8 268.12

7 068.07

-35.02

943.28

1 071.31

1 290.07

1 442.09

1 479.48

1 461.82

1 559.19

1 738.90

1 821.60

1 882.52

1 936.25

1 996.06

100.00

360.90

222.60

82.22

208.79

307.36

154.27

158.80

180.47

201.87

115.78

85.44

178.99

-89.79

111.52

129.06

112.03

99.91

84.34

85.97

75.03

81.13

91.19

97.15

111.15

116.30

-93.00

145 309.94

144 543.79

142 953.05

144 832.65

145 886.08

141 975.26

137 249.95

132 437.09

135 420.76

123 146.88

130 425.10

118 903.17

-16.37

145 991.73

145 400.79

144 294.97

146 226.07

147 164.87

143 268.86

138 505.03

133 669.98

136 645.41

124 467.74

131 782.33

120 171.51

-16.02
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GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CATEGORIES

1. Energy
2. Industrial Processes
3. Solvent and Other Product Use
4. Agriculture
5. Land Use, Land-Use Change and Forestry

(5)

6. Waste
7. Other
Total (including LULUCF)
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(5)
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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)

112 375.42

115 174.16

113 663.59

112 732.66

115 918.10

116 461.41

121 251.38

115 197.31

121 371.38

115 550.79

15 776.41

15 102.76

15 382.30

15 474.27

18 015.10

19 223.16

18 854.31

16 386.26

15 898.32

15 550.48

213.41

210.34

209.27

207.23

204.46

200.18

199.42

198.84

197.74

196.51

11 316.65

11 181.60

11 102.95

11 203.20

11 206.04

11 390.97

11 165.12

11 120.78

11 145.15

11 209.87

-913.71

-636.09

-929.54

-854.42

-877.06

-717.76

-259.17

-775.31

-667.96

-703.26

3 412.92

3 411.02

3 438.06

3 227.03

3 234.76

3 132.19

2 966.48

2 958.78

2 821.18

2 720.17

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

142 181.11

144 443.80

142 866.63

141 989.97

147 701.39

149 690.16

154 177.55

145 086.66

150 765.80

144 524.57

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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
equivalent
(Gg)

CO2
equivalent
(Gg)

CO2
equivalent
(Gg)

CO2
equivalent
(Gg)

(%)

116 993.79

117 510.84

116 155.73

119 397.57

119 786.48

116 235.48

112 411.44

108 102.13

111 417.63

101 934.63

108 155.67

97 698.27

-13.06

15 658.05

14 933.72

15 365.36

14 781.70

15 358.67

15 320.26

14 541.57

13 954.72

13 888.66

11 231.47

12 219.69

11 283.05

-28.48

213.52

213.36

212.88

212.73

212.70

212.36

211.96

212.12

212.00

211.58

211.20

211.13

-1.07

10 529.06

10 408.74

10 186.85

9 711.75

9 662.39

9 449.59

9 325.20

9 396.83

9 258.99

9 359.44

9 427.23

9 365.88

-17.24

-681.79

-857.00

-1 341.92

-1 393.42

-1 278.79

-1 293.60

-1 255.08

-1 232.88

-1 224.65

-1 320.86

-1 357.23

-1 268.35

38.81

2 597.30

2 334.14

2 374.15

2 122.33

2 144.64

2 051.16

2 014.86

2 004.19

1 868.12

1 730.62

1 768.53

1 613.18

-52.73

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

0.00

145 309.94

144 543.79

142 953.05

144 832.65

145 886.08

141 975.26

137 249.95

132 437.09

135 420.76

123 146.88

130 425.10

118 903.17

-16.37
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Bijlage 3. Overzichtstabel beleidslijnen en maatregelen
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Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Ref

Naam mitigatiemaatregel

EP-A01

Groenestroomcertificaten
en warmtekrachtcertificaten
(WKK-certificaten)

Energieproductie

CO2

De rentabiliteit van de elektriciteitsproductie uit HEB en WKK verhogen
Vlaams Gewest (autoriteit: VREG):
Groenestroomcertificaten en WKK-certificaten zijn aparte instrumenten
1) Het aandeel elektriciteitslevering uit hernieuwbare energiebronnen
(HEB) zou 6% moeten zijn in 2010 en 13% in 2020
2) Het aandeel elektriciteitslevering uit WKK zou 19% moeten zijn in 2010
(en een nog hoger aandeel in 2020)
Waals Gewest (autoriteit: CwAPE):
Voor de productie van beide hoogrendabele elektriciteitsvormen (WKK en
HEB) worden groenestroomcertificaten afgegeven.
Het aandeel elektriciteitslevering uit HEB en WKK zou 26,7% moeten zijn
in 2015 en 37,9% in 2020, waarbij 8000 GWh elektriciteit uit HEB zou
moeten komen.

Economisch

Geïmplementeerd

EP-A02

Financiële steun voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (HEB)

Energieproductie

CO2

De rentabiliteit van de elektriciteitsproductie uit HEB en WKK verhogen

Fiscaal

Geïmplementeerd

EP-A03

Stopzetten van de vrijstelling Energieproductie
van accijnzen voor steenkoolproducten en zware stookolie

CO2

Het gebruik van steenkool en zware stookolie in energiecentrales ontmoedigen

Informatie

Geïmplementeerd

EP-A04

Facilitatoren om HEB en
WKK te promoten

CO2

Het gebruik van HEB en hoogrendabele WKK stimuleren

Informatie

Geïmplementeerd

10. Bijlagen

Energieproductie

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

Korte omschrijving
Principe van een systeem met groenestroomcertificaten.
1. Er wordt een groenestroomcertificaat aan een producent van groene stroom toegekend als zijn
productie de uitstoot van een bepaalde hoeveelheid CO2 heeft voorkomen t.o.v. wanneer de elektriciteit in een centrale met fossiele brandstoffen had moeten worden opgewekt (aardgas, STEG).

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

623,48

8 241

10 947

2004

FED: FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie – DG Energie
(E2)
Vlaanderen: VEA, VREG
Wallonië: CwAPE
Brussel: BIM, Brugel

Financiële steun voor elektriciteitsopwekking uit HEB door middel van subsidies

2004

Effect opgenomen in
EP-A01

Effect opgenomen in
EP-A01

De vrijstelling van accijnzen is opgeheven en er is een accijnsverplichting voor steenkool en
zware stookolie ingevoerd
Wet van 07/12/2006 tot wijziging van de accijnstarieven van bepaalde energieproducten (gepubliceerd op 29/12/2006)

2004

FED: FOD Economie, K.M.O.,
Effect
Middenstand en Energie – DG Energie opgenomen
(E2)
in evaluatie
Vlaanderen: VEA, VREG
van EP-A01
Wallonië: DGO4 Energie & DGO6
Economie
Brussel: BIM, Sibelga

Effect opgenomen in
EP-A01

Effect opgenomen in
EP-A01

Vlaanderen: VEA
Brussel: BIM
Wallonië: DGO4 Energie

Effect opgenomen in
EP-A01

Effect opgenomen in
EP-A01

2. Ieder jaar dient een van tevoren vastgesteld (en ieder jaar stijgend) percentage aan eindgebruikers geleverde elektriciteit uit groene elektriciteit te bestaan. Leveranciers moeten een
verplicht aantal groenestroomcertificaten inleveren om aan te tonen dat ze aan die regel voldoen.
Als er geen of niet genoeg certificaten worden ingeleverd, wordt er een boete opgelegd. Deze
situatie creëert een markt voor groenestroomcertificaten ten gunste van producenten van groene
stroom. In Vlaanderen is een vergelijkbaar, apart systeem opgezet voor WKK-certificaten, terwijl
waterkrachtkoppeling in Brussel en Wallonië onderdeel uitmaakt van het systeem van de groenestroomcertificaten. Groenestroomcertificaten en WKK-certificaten: een bepaald aandeel van de
elektriciteitsverkoop moet bestaan uit energie uit HEB en/of hoogrendabele WKK. Gegarandeerd
minimuminkomen voor leveranciers van groene energie. Aandelen worden regelmatig herzien
door gewestelijke regelgevende instanties.

Facilitatoren voeren promotieactiviteiten uit en geven begeleiding en technische ondersteuning aan projectleiders. Ze brengen technische en niet-technische hindernissen in kaart en doen
voorstellen om deze hindernissen te slechten. Er bestaan facilitatoren voor elke HEB-technologie
(windmolens, biomethanisatie, houtbrandstof, biobrandstoffen, mini-waterkrachtcentrales, fotovoltaïsche elektriciteit en WKK

2004

FED: FOD Financiën

Effect
opgenomen
in evaluatie
van EP-A01
Effect
opgenomen
in evaluatie
van EP-A01
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

EP-A05

Actieplan voor HEB en
WKK

Energieproductie

CO2

Het ontwikkelen van biomassa/offshore windenergie/WKK

Economisch

Geïmplementeerd

EP-B01

Emissiehandelssysteem:
specifieke maatregelen voor
de toewijzing van quota aan
elektriciteitsproducenten

Energieproductie

CO2

Het opnemen van het emissiehandelssysteem in de Belgische wetgeving;
toekenning van quota om de broeikasgasemissies uit de elektriciteitssector
terug te dringen

Economisch

Geïmplementeerd

EP-B02

Opstellen van energieplannen Energieproductie
door elektriciteitsproducenten

CO2

Planning

Geïmplementeerd

Promotie van rationeel energiegebruik (REG) door energieleveranciers als onderdeel
van hun publieke taak

Energiebesparing

CO2

Het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verlagen van broeikasgasemissies in de sector van de elektriciteitsproductie.
Het aanmoedigen van energiebesparingen via energieleveranciers

Economisch

Geïmplementeerd

EC-A02

Inzet van de middelen van
het aardgasfonds

Energiebesparing

CO2

Rationeel energiegebruik, uitbreiding van het aardgasnetwerk en veiligheidsactiviteiten

Economisch

Geïmplementeerd

EC-A03

Energieprestatie en certificering van gebouwen

Energiebesparing

CO2

Regelgevend

Geïmplementeerd

EC-A04

Aanduiding van erkende
energiedeskundigen

Energiebesparing

CO2

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen (door omzetting
van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
en het opstellen van een methodologie om de prestaties van gebouwen te
meten)

Informatie

Geïmplementeerd

EC-A01
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Naam mitigatiemaatregel

10. Bijlagen

Het aanbieden van de benodigde deskundigheid en informatie aan particulieren (en bedrijven) die de energie-efficiëntie van hun gebouwen graag
willen verbeteren

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

2009

2015

2020

30,40

1 164

2 356

FOD Volksgezondheid, Veiligheid
Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu (register)
Vlaanderen: VEA, LNE
Brussel: BIM
Wallonië: AwAC

Effect
opgenomen
in evaluatie
van EP-A01

Effect opgenomen in
EP-A01

Effect opgenomen in
EP-A01

NE

NE

NE

Effect (gedeeltelijk)
opgenomen
in evaluatie
van EC-B01

Effect
gedeeltelijk
opgenomen
in EC-B01

Effect
gedeeltelijk
opgenomen
in EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

NE

NE

Actieplan voor hernieuwbare energie en WKK. Deze beleidslijnen en maatregelen omvatten
verschillende plannen om elektriciteit uit HEB te promoten. Het voornaamste plan bestaat uit de
ontwikkeling van een groot offshore windmolenpark in de Noordzee, dat een totale capaciteit
van 2 200 MW zou moeten herbergen (recent naar boven bijgesteld van 2 000 naar 2 200 MW).
Andere plannen betreffen met name windmolenparken op land en WKK.

2004

Gerichte verbetering van de toekenning van emissiequota aan energiecentrales

2004

Energieplanning is verplicht voor ieder bedrijfs- of fabrieksterrein in Vlaanderen dat veel energie
verbruikt. De elektriciteitssector is ook in deze regelgeving opgenomen.

2004

In Vlaanderen organiseert de energieleverancier een verplicht programma waarin REG onder
klanten wordt gepromoot. Het programma bestaat onder andere uit informatie, demonstraties, de
presentatie van verschillende energiediensten en financiële steun voor maatregelen en verbeteringen.

2004

Vlaanderen: VEA
Brussel: BIM, Sibelga

Dit fonds, dat aanvankelijk werd beheerd door aardgasleveranciers, is nu terug toegewezen aan de
gewesten voor REG-maatregelen, uitbreiding van het gasnetwerk en veiligheidsmaatregelen.

2004

Vlaanderen: VEA
Brussel: Sibelga

Energieprestatie en certificering van gebouwen (juridische en methodologische aspecten): Er zijn
maatregelen genomen om de richtlijn om te zetten. Er is onder andere een methodologie ontwikkeld om regels voor nieuwe gebouwen te kunnen kwantificeren en de prestaties van bestaande
gebouwen te meten, om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor certificering.

2004

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM

2004

Vlaanderen: VEA
Brussel: BIM

Erkenning van energiedeskundigen op basis van specifieke criteria, zodat hun deskundigheid is
gegarandeerd

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)

FED: FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie – DG Energie
(E2)
Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie

Vlaanderen: VEA

Opgenomen
in EC-B01
2,44

Opgenomen
in EC-B01

72

147

245

Ref
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Naam mitigatiemaatregel

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

EC-A05

Stimuleren van het gebruik
van energiezuinige elektrische apparaten

Energiebesparing

CO2

Het verminderen van het elektriciteitsverbruik door particulieren

Economisch

Geïmplementeerd

EC-B01

Financiële prikkels voor REG Energiebesparing
en HEB in de woningsector

CO2

Het verminderen van het energieverbruik in woningen. Inspanningen die
verdergaan dan wat de regelgeving oplegt, worden beloond.

Economisch

Geïmplementeerd

EC-B02

Efficiëntie- en emissieregels
voor boilers en verwarmingsketels in de woningsector

Energiebesparing

CO2

Het opstellen van minimale rendementseisen voor boilers, verwarmingsketels en klimaatbeheersingssystemen

Regelgevend

verstreken

EC-B03

Specifieke subsidies voor
REG-initiatieven voor mensen met lage inkomens

Energiebesparing

CO2

Het ondersteunen van REG-activiteiten in goedkope woningen die vaak
slechte energieprestaties hebben

Economisch

gepland

EC-B04

Verbetering van de informatie aan consumenten over de
milieu-impact van producten

Energiebesparing

CO2

Milieulabelnormen, gestandaardiseerde methodologieën om de milieu-impact van producten en materialen te evalueren

Informatie

Geïmplementeerd

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Het gebruik van energiezuinige elektrische apparaten wordt gestimuleerd aan de hand van prestatienormen en labeling. Daarnaast wordt de aankoop van energiezuinige apparaten beloond.

2004

Financiële prikkels voor rationeel energiegebruik (REG) en HEB: combinatie van gewestelijke
subsidies en federale belastingaftrek voor investeringen die tot energiebesparingen leiden. Beslaat
de meeste materialen zoals muurisolatie, hoogwaardige dubbele beglazing, ketels met rookgascondensor, energiezuinige verwarmingssystemen, energiezuinige verwarmingsinstallaties met
warm water en warmtepompen.
In Wallonië kan de subsidieaanvraag rechtstreeks worden ingediend of via de Alliantie
Werk-Leefmilieu, die voorstelt om afspraken te maken tussen huiseigenaren en de overheid:
particulieren verplichten zich ertoe een bepaald pakket investeringen te doen (minimaal één
aanpassing aan de schil van het gebouw en één aan het verwarmings-/zonneboilersysteem) en de
overheid verstrekt subsidies en biedt een lening aan tegen 0% rente om de extra kosten te dekken.
De belastingaftrek werd opgeheven in januari 2012, met uitzondering van dakisolatie (ofschoon
voor een lager tarief).

2004

Specifieke restricties voor boilers: normen inzake de emissies van CO en vaste deeltjes en inzake
energie-efficiëntie. Regelmatige, verplichte inspecties ter plaatse om te verzekeren dat aan de
normen wordt voldaan.

2004

Gerichte hulp op het gebied van REG voor kansarmen.
Vlaanderen: oprichting van een fonds om mensen met lage inkomens te helpen REG-initiatieven
te financieren d.m.v. hogere subsidies, sociale dakisolatieprojecten voor huurhuizen enz.
Wallonië: speciale subsidies voor mensen die geen inkomstenbelasting betalen (en dus geen
gebruik kunnen maken van belastingaftrek)

2004

De informatie aan consumenten verbeteren om het gebruik van producten met weinig milieu-impact te bevorderen

2004

Implementerende entiteit(en)
FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – DG Energie (E2)
Brussel: BIM, Sibelga
FED: FOD Financiën
Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM, Sibelga

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

NE

NE

NE

Niet bepaald

989

1 823

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

FED: FOD Volksgezondheid, VeiligOpgenomen
heid Voedselketen en Leefmilieu – DG in EC-B01
Leefmilieu
Vlaanderen VEA, LNE
Vlaanderen: VEA
Brussel: BIM, BROH
Wallonië: DGO4 Energie

0,15

3

6

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – DG Energie (E2)

NE

NE

NE
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

EC-B05

De energieprestatie van gebouwen (woningsector)

Energiebesparing

CO2

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van
gebouwen

Regelgevend

Geïmplementeerd

EC-B05 bis

Energieprestatie en certificering van gebouwen (woningsector) - MBM

Energiebesparing

CO2

Regelgevend

gepland

EC-B06

Aanpassen van stedenbouwkundige voorschriften om
de promotie van REG en
HEB in de woningsector te
bevorderen

Energiebesparing

CO2

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen (door omzetting
van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
en het opstellen van een methodologie om de prestaties van gebouwen te
meten)

Het integreren van overwegingen inzake energiebesparing en klimaatverandering in de ruimtelijke ordening door het reglement inzake ruimtelijke
ordening te wijzigen.

Regelgevend

Geïmplementeerd

Energiebesparing

CO2

Het bevorderen van energie-efficiëntie in openbare gebouwen (federaal
niveau)

Economisch

Geïmplementeerd

Energie- en milieuprestaties
en binnenklimaateisen in gebouwen in de dienstensector
en de openbare sector

Energiebesparing

CO2

Omzetting van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
voor de tertiaire sector

Regelgevend

Geïmplementeerd

Energieprestatie en certifice- Energiebesparing
ring van gebouwen (dienstensector en openbare sector)
- MBM

CO2

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen (door omzetting
van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
en het opstellen van een methodologie om de prestaties van gebouwen te
meten)

Regelgevend

gepland

EC-C01

EC-C02

EC-C02bis
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Naam mitigatiemaatregel

Financiering door een derde
investeerder in de overheidssector

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Opleggen van energienormen (norm Energieprestatiedecreet) aan huizen en appartementen in
Vlaanderen: de normen voor nieuwe gebouwen worden stapsgewijs strenger tot nieuwe gebouwen nagenoeg energieneutraal zijn in 2021. De informatie inzake de energiecertificaten van
gebouwen wordt geleidelijk uitgebreid zodat (potentiële) eigenaren en gebruikers van gebouwen
beter geïnformeerd zijn.
Wallonië: zelfde procedure, echter alleen de recente stadia zijn officieel bekrachtigd.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Het Decreet van de regering van 21 december 2007 inzake het
EPB stelt dat vanaf 2015 nieuwe gebouwen gebruik moeten maken van passieve energie en dat
grondig gerenoveerde gebouwen nog slechts zeer weinig energie mogen verbruiken.

2004

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM

Effect opgenomen in
EC-A03

Effect opgenomen in
EC-A03

Effect opgenomen in
EC-A03

Extra maatregelen ten behoeve van de energieprestatie van gebouwen (gedeeltelijk woningsector):
Vlaanderen: strengere eisen
Wallonië: legt de laatste hand aan de timing van een progressief strengere regelgeving tot in 2020

2004

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM

NE

32

63

Optimalisering van stedenbouwkundige voorschriften in het kader van energiezuinig bouwen en
verbouwen. Zo kan uitwendige isolatie van gebouwen in steden nu nog worden verboden als de
grootte van het voetpad door de dikte van de isolatie afneemt.

2004

Vlaanderen: Ruimtelijke ordening op
Opgenomen
het platteland
in EC-B01
Wallonië: DGO4 Ruimtelijke ordening

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Gebruikmaken van een derde partij om te investeren in de overheidssector

2004

19,80

116

132

Het opleggen van energie-eisen (waaronder aan het binnenklimaat) aan tertiaire gebouwen (norm
Energieprestatiedecreet)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Het Decreet van de regering van 21 december 2007 inzake het
EPB stelt dat vanaf 2015 nieuwe gebouwen gebruik moeten maken van passieve energie en dat
grondig gerenoveerde gebouwen nog slechts zeer weinig energie mogen verbruiken.

2004

FEDESCO (federaal energiedienstenbedrijf): Een naamloze vennootschap
van publiek recht.
Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM

NE

58

172

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM

NE

47

94

Extra maatregelen ten behoeve van de energieprestatie van gebouwen (semi-tertiaire sector):
Vlaanderen: strengere eisen
Wallonië: legt de laatste hand aan de timing van een progressief strengere regelgeving tot in 2020

2004
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

EC-C03

Gerichte energie-efficiëntiemaatregelen in de medische,
sociale en onderwijssector

Energiebesparing

CO2

Het bieden van prikkels aan lokale overheden en daaraan verbonden instellingen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verbeteren

Economisch

aangenomen

EC-C04

Energie- en milieuprestaties
en binnenklimaateisen in
industriële gebouwen

Energiebesparing

CO2

Omzetting van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
voor de industriële sector

Regelgevend

Geïmplementeerd

Financiële ondersteuning
voor duurzaam energiebeleid
in sociale werkplaatsen

Energiebesparing

CO2

REG in sociale werkplaatsen

Economisch

Geïmplementeerd

Implementatie van het
emissiehandelssysteem in de
industriële sector

Industriële processen

CO2

Het verminderen van emissies van aan het emissiehandelssysteem deelnemende installaties

Regelgevend

Geïmplementeerd

IP-A02

Langetermijnakkoorden
over-/Co2- energie-efficiëntie
in de industrie

Industriële processen

CO2

Het verbeteren van de energie-efficiëntie in de industrie door de rentabiliteitscriteria voor REG-investeringen te verhogen van een gebruikelijke
terugbetalingstermijn van 2 jaar naar een intern rendement van 12,5%
middels een overeenkomst (Vlaanderen)

Vrijwillige/
onderhandelde
overeenkomst

Geïmplementeerd

IP-A02 bis

Langetermijnakkoorden over
Co2 en energie-efficiëntie in
de industrie

Industriële processen

CO2

Het verbeteren van de energie-efficiëntie in de industrie door de rentabiliteitcriteria voor REG-investeringen, te verhogen van een gebruikelijke
terugbetalingstermijn van 2 jaar naar 5 jaar in het kader van een overeenkomst (Wallonië)

Vrijwillige/
onderhandelde
overeenkomst

gepland

IP-A03

Opstellen van energieplannen Industriële provoor de industrie
cessen

CO2

De energie- en CO2-bewustwording in de industriële sector vergroten

Informatie

Geïmplementeerd

EC-C05

IP-A01
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Naam mitigatiemaatregel

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

2009

2015

2020

35,06

65

90

NE

NE

NE

Vlaanderen: WSE

Opgenomen
in EC-B01
Effect
opgenomen
in evaluatie
van IP-A02

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

856

1 800

1 249

1 708

128

351

Subsidies (tot 30% van de totale investering) om REG in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, sociale infrastructuren en scholen te verbeteren + testcases en demonstratieprojecten

2004

Het opleggen van energie-eisen (waaronder binnenklimaateisen) voor industriële gebouwen
(norm Energieprestatiedecreet)

2004

Speciale financiële mechanismen om mensen met een laag inkomen te beschermen

2004

Belgisch Toewijzingsplan 2008-2012
Europees systeem inzake de reikwijdte 2013-2020

2004

Vlaanderen: LNE
Wallonië: AwAC
Brussel: BIM

Benchmarkconvenanten en vrijwillige overeenkomsten door middel van contracten die met
overheden worden afgesloten. Bedrijven doen (direct of via hun beroepsverenigingen) een vrijwillige belofte hun energie-efficiëntie binnen een bepaald tijdsbestek te zullen verbeteren. Doelen
worden vastgesteld door vergelijkende analyses of benchmarking (waarbij het bedrijf bij de 10%
best presterende bedrijven moet horen) of door een energieaudit, waarbij alle REG-investeringen
met een intern rendement van 12,5% in aanmerking worden genomen.
Wordt niet voorzien voor Wallonië want reeds opgenomen in de projecties van het WEM-scenario
(met bestaande maatregelen)

2004

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM
Industriebonden

2013

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM
Industriebonden

Het verplicht opstellen van energieplannen door bedrijven in Vlaanderen. Toezeggingen uit vrijwillige overeenkomsten (zie EC-C02) worden ook als energieplannen aanvaard.

2004

Vlaanderen: VEA

Vrijwillige overeenkomsten door middel van contracten die met overheden worden afgesloten.
Bedrijven doen (direct of via hun beroepsverenigingen) een vrijwillige belofte hun energie-efficiëntie binnen een bepaald tijdsbestek te verbeteren. De doelen worden vastgesteld op basis
van een energieaudit, waarbij alle REG-investeringen met een looptijd van minder dan 5 jaar in
ogenschouw worden genomen.
Wordt apart bekeken van Vlaanderen want het betreft projecties van het WEM-scenario (met
bestaande maatregelen)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)

Vlaanderen: VIPA, VMSW, AGIOn,
GO!
Wallonië: DGO4 Energie
Brussel: BIM
Brussel: BIM
Wallonië: DGO4 Energie
Vlaanderen: VEA

2 119,00

Opgenomen
in IP-A02

Effect opgenomen in
IP-A02

Effect opgenomen in
IP-A02
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

IP-A04

Referentiecentra en industrië- Industriële prole “clusters”
cessen

CO2

Het creëren van synergieën en creativiteit tussen elkaar aanvullende industrieën op bepaalde markten

Overige

Geïmplementeerd

IP-A05

Stimuleren van duurzame
bedrijfsterreinen

Industriële processen

CO2

Industrieën aantrekken in bepaalde activiteitsgebieden waar ze kunnen
profiteren van een gezamenlijk energiesysteem en/of een intermodale infrastructuur voor transport

Planning

Geïmplementeerd

IP-A06

Specifieke financiële maatregelen en ecologiepremies
voor bedrijven

Industriële processen

CO2

Financiële ondersteuning van REG-investeringen in bedrijven

Economisch

Geïmplementeerd

Emissiereductiedoelstellingen HFK’s en PFK’s

Industriële processen

HFK
PFK

Vermindering van F-gasemissies

Educatie

Geïmplementeerd

IP-B02

SF6-emissiereducties

Industriële processen

SF6

Het verminderen van de SF6-emissies van hoogspanningsschakelaars

Educatie

Geïmplementeerd

IP-C01

Specifieke emissiereductieovereenkomst met de producenten van salpeterzuur

Industriële processen

N2O

Het verminderen van de N2O-uitstoot uit de salpeterzuurproductie

Geïmplementeerd

Industriële processen

N2O

Vlaams Gewest:
Reductie van de N2O-uitstoot uit de caprolactamproductie

Vrijwillige/
onderhandelde
overeenkomst

IP-B01

IP-C02
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Naam mitigatiemaatregel

Specifieke emissiereductieovereenkomst met caprolactamproducenten

10. Bijlagen

Vrijwillige/
onderhandelde
overeenkomst

Geïmplementeerd

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Effect opgenomen in
IP-A02

9

17

NE

NE

NE

Vlaanderen: LNE

NE

NE

NE

Vlaanderen: LNE
Wallonië: AwAC
Brussel: BIM

2 705,00

3 361

3 361

NE

NE

NE

Het creëren van geclusterde structuren zodat er synergieën tot stand komen tussen bedrijven die
betrokken zijn bij energietechnologieën

2004

Vlaanderen: VEA
Wallonië: DGO6 Economie
Brussel: BIM

Het stimuleren van duurzame bedrijfsterreinen waarin de verschuiving van de ene vervoerwijze
naar de andere wordt aangemoedigd, het samenvoegen van energienetwerken wordt bevorderd
(waarbij de vraag naar energie en de productieprocessen van energie met elkaar worden verbonden) en warmte en elektriciteit als bijproducten worden geproduceerd en vervolgens onder de
bedrijven worden verdeeld.

2004

Specifieke financiële maatregelen en ecologiepremies: belastingaftrek en subsidies voor energiebesparende investeringen in bedrijven

2004

FED: FOD Financiën

Het verminderen van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s en PFK’s) door gecertificeerd personeel op te leiden in hoe er met deze gassen moet worden omgegaan bij de installatie
en het onderhoud van koelinstallaties

2004

De SF6-emissies verlagen via verplichte certificering van het personeel dat betrokken is bij de
terugwinning, verzameling, recycling, regeneratie en vernietiging van SF6 uit hoogspanningsschakelaars

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Volksgezondheid, Veiligheid
Voedselketen en Leefmilieu - DG
Leefmilieu
Vlaanderen: LNE
Brussel: BIM
Wallonië: AwAC

Convenanten om de N2O-uitstoot uit de salpeterzuurproductie te verminderen.
De vereiste maatregelen zijn tot stand gebracht. De emissiereducties zijn van kracht.

2004

De N2O-emissies worden veroorzaakt door een caprolactamproducent in het Vlaams Gewest. De
Vlaamse regering voert in samenwerking met dit bedrijf een onderzoek uit om te kijken welke
extra kostenefficiënte maatregelen er op het terrein kunnen worden toegepast. Op basis van de
resultaten uit dit onderzoek zal er tussen verschillende beleidsopties worden gekozen om ervoor
te zorgen dat de vastgestelde maatregelen ook worden uitgevoerd.

2004

Wallonië: DGO6 Economie

Vlaanderen: LNE
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Ref
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Naam mitigatiemaatregel

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

TR-A01

Mobiliteitsplannen op lokaal
niveau

Transport

CO2

Alternatieve vervoerswijzen aanbieden voor het woon-werkverkeer

Planning

Geïmplementeerd

TR-A02

Het openbaar vervoer verbeteren en promoten

Transport

CO2

De verschuiving in vervoerswijze (modale verschuiving) van de eigen auto
naar het openbaar vervoer (trein, bus, tram en metro), maar ook naar alternatieve “zachte” vervoermiddelen (fietsen en lopen) versterken

Planning

Geïmplementeerd

TR-A03

Promotie van het fietsgebruik

Transport

CO2

Een stijging van het aandeel van de fiets in de verschuiving in vervoerswijze (modale verschuiving).

Economisch

Geïmplementeerd

TR-A04

Promotie van de multimodale Transport
systemen voor goederentransport

CO2

Een stijging van het aandeel van alternatieve vervoerwijzen in de modale
verschuiving voor goederen.

Economisch

Geïmplementeerd

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Federaal niveau: Onderzoek “Woon-werkverkeer” voor bedrijven met 100 mensen of meer (wettelijke verplichting
In de publicatie van de resultaten worden bedrijven aangemoedigd een Actieplan voor het vervoer
van hun medewerkers op te stellen.Een ander onderzoek moet ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten tot meer efficiëntie bij de bedrijven leiden.
Brussel: De mobiliteitsplannen op lokaal niveau (scholen, bedrijven en winkels) verbeteren door
gedeeld autogebruik en alternatieve vervoerswijzen te promoten.

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
Brussel: BIM, BUV, gemeenten
Wallonië: DGO2 Mobiliteit

NE

14

15

Verbeteren en stimuleren van openbaar vervoer door:
- Het vaststellen van getalsmatige doelstellingen met de overheden en deze doelstellingen laten
opnemen in hun beheerovereenkomsten om het gebruik van het openbaar vervoer te doen toenemen.
- het verbeteren van infrastructuren en diensten
- het creëren van nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen bij treinstations
- het verlagen van de tarieven voor bepaalde categorieën reizigers
- het stimuleren van het gecombineerd gebruik van fiets en openbaar vervoer, wat betekent dat de
promotie van de fiets eveneens een doelstelling moet gaan vormen van openbaarvervoerbedrijven
Federaal niveau: Implementatie van een Gewestelijk ExpresNet (GEN) + het verbeteren van de
kwaliteit van de spoorwegdiensten (maatregelen uit het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling nr. 2: 32804-1, 32808-2 , 32812-2, 32808-1 , 32813-1 , 32813-2 , 32814-1 en -2, 32806-3)

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
Brussel: BIM, BUV, MIVB
Vlaanderen: De Lijn, MOW
Wallonië: TEC

1.473,25

2.386

3.440

Het fietsgebruik aanmoedigen door infrastructuur aan te leggen of te verbeteren, bv. stallingsfaciliteiten. Promotie van fietsgebruik door openbaarvervoerbedrijven.
Federaal niveau: ter verbetering van de combinatie fiets-trein: Maatregel uit het Federaal Plan
inzake Duurzame Ontwikkeling nr 2:
- 32815-4: de bouw van fietspunten en veilige stallingen voor fietsen op treinstations.

2004

FED: FOD Financiën
FOD Mobiliteit en Vervoer
Brussel: BUV, BIM
Vlaanderen: MOW

5,04

13

15

Federaal niveau:
Spoor:
- Standaardisering van containers 467-a, ITS-containers 467-b
- Bouw van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur
- Subsidies aanbieden voor het binnenlands goederenvervoer per trein.
Water:
- Financiële steun aan de beroepsgroep
-financiële steun voor de aankoop van energie-efficiënte binnenschepen.

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
Wallonië: DGO2 Voies navigables et
intermodalité
Brussel: Haven van Brussel
Vlaanderen: MOW

35,27

47

62
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

Verbetering van de doeltreffendheid van het transport

Transport

CO2

Goede doorstroming op wegen

Economisch

Geïmplementeerd

Parkeerregulering

Transport

CO2

Regelgevend

Geïmplementeerd

TR-A07

Belasting op het wegvervoer

Transport

CO2

Stedelijke planning: het promoten van beschikbare openbare parkeerplaatsen en het tegengaan van bovengrondse parkeerplaatsen en het eindeloos
zoeken naar parkeerplaatsen

Fiscaal

gepland

TR-A08

Gratis openbaar vervoer voor
werknemers

Transport

CO2

Het ontmoedigen van het gebruik van de eigen auto in bepaalde gebieden.
De aankoop van energiezuinige en schone auto's stimuleren.
Het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.

Economisch

Geïmplementeerd

TR-B01

Promotie van carpooling

Transport

CO2

Vlaams Gewest:
Een stijging van het gemiddeld aantal mensen per auto in het woon-werkverkeer van 1,2 naar 1,3 (de uiteindelijke doelstelling van het gemiddeld
aantal mensen per auto is 1,4)

Regelgevend

Geïmplementeerd

TR-B02

Promotie van carsharing

Transport

CO2

Het aantal auto’s op de weg verminderen

Planning

Geïmplementeerd

TR-B03

Stimuleren van telewerk

Transport

CO2

Regelgevend

verstreken

TR-B04

Vervoersefficiëntie goederenvervoer verbeteren

Transport

CO2

Het stimuleren van telewerk onder het grote publiek zodat er minder wordt
gereisd

Vrijwillige/
onderhandelde
overeenkomst

Geïmplementeerd

TR-A05
TR-A06
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Naam mitigatiemaatregel

10. Bijlagen

Het verbeteren van de vervoersefficiëntie van het goederenvervoer

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

NE

NE

NE

Effect opgenomen in
TR-A02

Effect opgenomen in
TR-A02

Effect opgenomen in
TR-A02

Effect opgenomen in
TR-A02

Effect opgenomen in
TR-A02

Effect opgenomen in
TR-A02

11,69

11

13

Verbetering van de efficiëntie van het wegvervoer door filebeheersing en verkeersregulering

2004

Brussel: BUV

Stedelijke restricties inzake parkeren

2004

Brussel: BIM, BUV, BROH, gemeenten

Milieubelasting op het wegvervoer

2004

Brussel: BFB, BUV, BIM

Gratis openbaar vervoer voor werknemers. Conform de sociale regelgeving wordt 80% van de
reiskosten van werknemers (met de trein) door hun werkgever vergoed. Dit beleid zorgt ervoor
dat de resterende 20% door de overheid wordt betaald.
(Maatregel uit het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling nr 2: 32809-1)

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer

Maatregel uit het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling nr 2:
- 455c:
* Wijziging van de regels voor het wegverkeer, zodat er een speciale rijstrook kan worden
geopend voor bussen, auto's met meerdere mensen erin, voertuigen die worden gebruikt door
vervoerbedrijven (woon-werkverkeer).
- Uitbreiding van de wettelijke aansprakelijkheidsdekking (verplichte verzekering) voor carpoolers.
- Verzekering voor werkongevallen (verplicht voor bedrijven) verzekert de chauffeur en de
passagiers tegen arbeidsongeschiktheid. Een bezoek aan een carpoolplaats mag deel uitmaken van
het woon-werkverkeer.
- De vergoeding die de werkgever betaalt voor het woon-werkverkeer is belastingvrij.
- De chauffeur kan EUR 0,15/km van de belasting aftrekken en hoeft de vergoeding die door de
carpoolers is betaald niet aan te geven.

2004

FED: FOD Financiën
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vlaanderen: MOW

Promotie van carsharing
Het spoorwegbedrijf doet mee aan de organisatie van gedeeld autogebruik (zoals Cambio) door
op stations parkeerplaatsen voor deelauto’s te reserveren.

2004

Brussel: BIM
Vlaanderen: MOW

NE

NE

NE

Stimuleren van telewerk

2004

FED: FOD Personeel en Organisatie

NE

NE

NE

Het verbeteren van tijdschema’s, laad- en losprocedures en de logistiek van het vrachtvervoer
over de weg

2004

Brussel: Haven van Brussel
Vlaanderen: MOW

NE

NE

NE

NE

NE

NE
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

TR-B05

Ecodriving

Transport

CO2

Goede doorstroming en minder uitstoot door mensen te leren hoe ze milieu- Educatie
vriendelijk kunnen rijden

Geïmplementeerd

TR-C01

Belastingaftrek voor de aankoop van nieuwe, energiezuinige voertuigen

Transport

CO2

De aankoop van energiezuinige auto’s bevorderen

Fiscaal

Geïmplementeerd

TR-C02

De aankoop van energiezuinige voertuigen aanmoedigen

Transport

CO2

De aankoop van energiezuinige auto’s aanmoedigen

Informatie

Geïmplementeerd

TR-C03

Evaluatie van de milieu-impact van voertuigen (Ecoscore) en aanpassing van
belastingen

Transport

CO2

De aankoop van energiezuinige auto’s aanmoedigen

Fiscaal

Geïmplementeerd

Transport

CO2

Energiezuinige auto’s promoten

Onderzoek

Geïmplementeerd

Best Beschikbare Technologie voor openbaar vervoer

Transport

CO2

Het promoten van energiezuinige voertuigen in het openbaar vervoer

Regelgevend

Geïmplementeerd

Promotie van biobrandstoffen Transport

CO2

5,75% biobrandstoffen halen in 2010

Fiscaal

Geïmplementeerd

TR-C04

TR-C05

TR-D01
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Naam mitigatiemaatregel

Specifieke steun voor de
bouw van energiezuinige
voertuigen

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Het aanmoedigen van ecodriving door beroepschauffeurs (buschauffeurs, chauffeurs in het openbaar vervoer en vrachtwagenchauffeurs) hierin op te leiden
Maatregel uit het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling nr 2:
- 455-C: omzetting van richtlijn 2003/59: opleiding ecodriving voor bestuurders
- 32810-1 pomprendement van de motoren en milieuzuinig rijden door truckchauffeurs: toezien
op EU-norm

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
Wallonië: TEC
Brussel: MIVB
Vlaanderen: De Lijn, MOW, LNE

5,52

26

62

Belastingaftrek voor de aankoop van energiezuinige auto's:
De automatische korting op de aankoop voor particulieren werd opgeheven in januari 2012.
Er is een vergelijkbare doorberekening van het voordeel ingevoerd voor bedrijfsauto’s.
Tot eind 2012 financiële steun bij de aankoop van een elektrische auto (beperkt tot EUR 9 190)

2004

41,38

175

156

De aankoop van energiezuinige auto’s aanmoedigen door te adverteren met auto’s die de CO2-uitstoot verminderen en door jaarlijks een publicatie uit te brengen met informatie over de CO2-uitstoot van alle nieuwe voertuigen op de Belgische markt en daarbij aan te geven welke voertuigen
energiezuinig zijn en in aanmerking komen voor belastingaftrek. In het Waalse systeem worden er
bonussen en boetes gegeven bij de aankoop van particuliere auto’s, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de betreffende auto. Dit geldt voor zowel nieuwe als tweedehands auto’s.

2004

FED: FOD Financiën + FOD Mobiliteit en Vervoer + FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en
Leefmilieu – DG Leefmilieu
FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
Wallonië DG02 Begroting

Effect opgenomen in
TR-CO1

11

11

Evaluatie van de milieu-impact van voertuigen en hervorming van de verkeersbelasting en de
belasting op de inverkeersstelling (Ecoscore)

2004

Wallonië: AwAC
Brussel: BIM
Vlaanderen: LNE

Effect opgenomen in
TR-CO1

Effect opgenomen in
TR-C01

Effect opgenomen in
TR-C01

Specifieke steun voor de bouw van energiezuinige voertuigen

2004

Wallonië: DGO6 Economie

NE

NE

NE

Aankoop van energiezuinige voertuigen voor het openbaar vervoer

2004

NE

NE

NE

Belastingvrijstelling voor biobrandstoffen

2004

Wallonië: TEC
Brussel: MIVB
Vlaanderen: De Lijn

616,78

895

895

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
– DG Leefmilieu + FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie –
DG Energie (E2)
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

AG-A01

Het verlagen van de emissies
uit de glastuinbouw (kassen)

Land- en bosbouw

CO2

AG-A02

Financiële prikkels voor
Land- en bosrationeel energiegebruik in de bouw
landbouw

CO2

Beperkte uitstoot van BKG
afkomstig uit meststoffen en
afvalwater

Land- en bosbouw

AG-C01

De ontbossing beperken en
de herbebossing stimuleren

AG-C02

AG-D01

AG-B01
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Naam mitigatiemaatregel

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

Het grootste gedeelte van de Belgische glastuinbouw vindt plaats in het
Vlaams Gewest, het resterende deel in het Waals Gewest
Vlaams Gewest: een stijging van het aandeel van aardgas en andere meer
duurzame energiebronnen (WKK, biomassa enz.) als gevolg van het energieverbruik door de glastuinbouw
Waals Gewest: een daling van de CO2-uitstoot door de glastuinbouw met
behulp van REG

Economisch

Geïmplementeerd

Steun voor boeren ten behoeve van rationeel energiegebruik

Economisch

Geïmplementeerd

N2O
CH4

Het gebruik van meststoffen en afvalwater beheersen en controleren

Informatie

Geïmplementeerd

Land- en bosbouw

CO2

Het potentieel aan broeikasgasputten (sinks) van de Belgische bossen in
stand houden

Economisch

Geïmplementeerd

Behoud van de ecologische
stabiliteit van bossen (certificering)

Land- en bosbouw

CO2

Het behouden van de ecologische stabiliteit van bossen

Regelgevend

Geïmplementeerd

Het Plan Hout-Energie

Land- en bosbouw

CO2

Houtenergieprojecten in landelijke gebieden

Economisch

Geïmplementeerd

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Subsidies, informatie, promotie van WKK en waterkracht, onderzoek of beschikbare restenergie/
CO2 uit de industrie in de kassen kan worden hergebruikt.
In het Waals Gewest is er een subsidie beschikbaar voor de bouw van zeer efficiënte kassen.

2004

Wallonië: DGO4 Energie
Vlaanderen: LV, VEA

NE

NE

NE

Financiële instrumenten voor REG en HEB die beschikbaar zijn voor de private sector, worden
nu ook beschikbaar gesteld voor de landbouwsector. Daarnaast bestaan er financiële instrumenten
die speciaal voor de landbouwsector zijn bedoeld (Vlaanderen)

2004

Energiedienst
+ Vlaanderen ook LV

NE

NE

NE

Plattelandontwikkelingsplannen worden aangevuld met specifieke maatregelen inzake het
rationeel gebruik van organische en op stikstof gebaseerde meststoffen. Dergelijk beleid had
als aanvankelijk doel om de druk van de vervuiling van het oppervlaktewater en grondwater te
verlagen en bij te dragen aan de reductie van de N2O- en CH4-uitstoot. Er worden ook reducties
in de veestapel verwacht die eveneens zouden moeten bijdragen aan het verlagen van de uitstoot.
Daarnaast moeten de weilanden beschermd worden door cross-complianceregels: het verplicht in
stand houden van weilanden, regulering van de koolstof- en zuurgraad en het gebruik van maatregelen om erosie tegen te gaan.

2004

Landbouwdiensten

NE

NE

NE

De ontbossing beperken en de herbebossing stimuleren

2004

NE

NE

NE

FSC- & PEFC-certificering van bossen

2004

Brussel: BIM
Andere gewesten: Relevante diensten
in samenwerking met AwAC (Wallonië) of LNE (Vlaanderen)

NE

NE

NE

Wallonië: Promotie van houtenergie-installaties (houtgeneratoren, vergassing van houtsnippers,
andere valorisatietechnieken). De belangrijkste doelgroepen van het plan zijn gemeenschappen en
gemeenten

2004

Wallonië: DGO4 Energie en la Fondation rurale de Wallonie

NE

NE

NE

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu
Brussel: BIM
Andere gewesten: Relevante diensten
in samenwerking met AwAC (Wallonië) of LNE (Vlaanderen)
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

AG-D02

Aanmoedigen van specifieke
energiegewassen

Land- en bosbouw

CO2

Vlaams Gewest: aanmoediging van (specifieke) energiegewassen
Waals Gewest: pilootprojecten

Economisch

Geïmplementeerd

AG-D03

Specifieke maatregelen voor
de promotie van de biomethaniseringsketen

Land- en bosbouw

CO2
CH4

Promotie van biomethanisering bij boerenbedrijven

Economisch

Geïmplementeerd

Kwaliteitsnormen van biobrandstoffen (houtkorrels)

Land- en bosbouw

CO2
N2O

Sterke biomassamarkten verder versterken, vertrouwen creëren in houtenergieproducten

Regelgevend

Geïmplementeerd

WA-A01

Beperking van de gestorte
hoeveelheden

Afval

CH4

Voorkomen van afvalproductie

Regelgevend

Geïmplementeerd

WA-B01

Optimalisering van de verbrandingsinstallaties

Afval

CO2

Bevorderen van energie uit afval

Economisch

Geïmplementeerd

Affakkelen en terugwinnen
van stortgas

Afval

CH4

Terugwinning en hergebruik van biogassen

Economisch

Geïmplementeerd

WA-D01

Beheer van biomassastromen

Afval

CH4

Kwaliteitscontrole van biomassastromen

Regelgevend

Geïmplementeerd

WA-E01

Terugwinning en beheer van
koelvloeistoffen

Afval

HFK

Verbeteren van het beheer van F-gassen bij auto-onderhoud

Educatie

Geïmplementeerd

AG-D04

WA-C01
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Naam mitigatiemaatregel

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Vlaams Gewest
Wallonië: DGO4 Energie & La Fondation rurale de Wallonie

NE

NE

NE

Wallonië: DGO4 Energie & DGO3
Landbouw

NE

NE

NE

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
– DG Leefmilieu + FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie –
DG Energie (E2) + FOD Financiën

NE

NE

NE

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
– DG Leefmilieu + FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie –
DG Energie (E2)
Brussel: BIM
Wallonië: DGO3 Afvalbeheer
Vlaanderen: OVAM

NE

NE

NE

Brussel: NetBrussel
Vlaanderen: OVAM

NE

NE

NE

Vlaanderen: OVAM
Wallonië: DGO3: afvalbeheer

NE

NE

NE

Aanmoediging van (specifieke) energiegewassen

2004

Specifieke maatregelen voor de promotie van de biomethaniseringsketen door het Waals Gewest
(Belgisch Staatsblad 13/11/2008)

2004

De federale regering stelt kwaliteitsnormen op voor vaste biobrandstoffen, om de markt te versterken, en bevordert een aankoopbeleid dat de voorkeur geeft aan gecertificeerd hout.

2004

De gestorte hoeveelheden afval op de vuilstortplaatsen beperken

2004

Optimalisering van nieuwe verbrandingsinstallaties (vuilverbranders)

2004

Alle in gebruik zijnde vuilstortplaatsen zijn uitgerust met faciliteiten voor de terugwinning van
biogassen en de valorisatie van biogas om elektriciteit te produceren. Hiermee worden groenestroomcertificaten verdiend die helpen de kosten te drukken. Oudere vuilstortplaatsen, die nu
buiten gebruik zijn, beschikken over affakkelfaciliteiten. Overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG is
organisch afval niet langer toegestaan op vuilstortplaatsen.

2004

2004

Brussel: BIM, NetBrussel

NE

0

0

Reduceren van F-gasemissies door het opleiden van gecertificeerd personeel

2004

Brussel: BIM
Vlaanderen: LNE

NE

NE

NE

Beheer en kwaliteitscontrole van de biomassa die beschikbaar is voor de terugwinning van materialen of voor energiegebruik
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

SE-A01

Sensibilisatie voor klimaatverandering

Cross-cutting

CO2, CH4, Het grote publiek sensibiliseren voor de klimaatverandering
N2O,
HFK,
PFK, SF6

Informatie

Geïmplementeerd

SE-A02

Promotie van REG en van
hernieuwbare energietoepassingen

Cross-cutting

CO2

Instrumenten ontwikkelen om informatie te verschaffen en de bewustwording te vergroten, bijvoorbeeld brochures, CO2-calculatoren, energiestimulator, enz. om rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie te
promoten

Informatie

Geïmplementeerd

SE-A03

Milieuzorg op school

Cross-cutting

CO2

Het gebruik van hulpmiddelen om de bewustwording over de klimaatveran- Educatie
dering op scholen onder leerkrachten en leerlingen te vergroten

Geïmplementeerd

SE-A04

Ecocampus

Cross-cutting

CO2

Het milieubewustzijn vergroten, inclusief bewustwording over de klimaatverandering onder studenten aan de universiteit

Educatie

Geïmplementeerd

SE-A05

Het verlenen van subsidies
voor energieconsulenten in
interprofessionele organisaties

Cross-cutting

CO2

REG en HEB promoten in kleine en middelgrote ondernemingen middels
informatieverstrekking door professionele organisaties

Economisch

Geïmplementeerd

Cross-cutting

CO2

Educatie

Geïmplementeerd

Ondersteuning van lokale
initiatieven

Cross-cutting

CO2

Het aanleren van energie/CO2-vaardigheden aan beheerders van grote
gebouwen in de tertiaire sector

Economisch

Geïmplementeerd

SE-A06
SE-A07
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Naam mitigatiemaatregel

Opleiding van energiebeheerders

10. Bijlagen

Het ondersteunen van initiatieven van burgers om mensen bewust te maken
van energiebesparing en problemen in verband met klimaatverandering

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Websites, brochures, informatiecampagnes…

2004

Ontwikkeling van communicatiemiddelen met betrekking tot klimaatverandering

2004

Milieuzorg op school (MOS-project)

2004

Ecocampus-programma voor universiteiten

2004

Verlenen van projectsubsidies voor energieconsulenten bij professionele organisaties

Implementerende entiteit(en)
FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu
Brussel: BIM
Wallonië: AwAC, DGO4 Energie
Vlaanderen: LNE, VEA

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu
Brussel: BIM
Wallonië: AwAC, DGO4 Energie
Vlaanderen: LNE, VEA

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

NE

NE

NE

NE

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

FED: FOD Volksgezondheid, VeiligOpgenomen
heid Voedselketen en Leefmilieu – DG in EC-B01
Leefmilieu
Brussel: BIM
Wallonië: AwAC, DGO4 Energie
Vlaanderen: LNE, VEA
Vlaanderen: LNE

Opgenomen
in EC-B01

2004

Brussel: BIM
Vlaanderen: VEA

NE

Opleiding van energiebeheerders/technische beroepsopleiding

2004

NE

NE

NE

Maatregel om lokale initiatieven te ondersteunen

2004

Brussel: BIM
Wallonië DGO4 Energie

NE

NE

NE

FED: FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie – DG Energie
(E2)
Brussel: BIM

NE

NE
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

SE-A08

Grootstedenbeleid

Cross-cutting

CO2
CH4
N2O

Het erkennen en ondersteunen van het belang van het grootstedenbeleid

Overige

Geïmplementeerd

SE-B01

Ondersteuning van duurzame
koelsystemen in woningen

Cross-cutting

CO2

Haalbaarheidsprojecten om alternatieven voor traditionele klimaatbeheersingssystemen te laten zien

Educatie

verstreken

SE-B02

Begeleiding bij rationeel
energiegebruik voor gemeenschappen met een laag
inkomen

Cross-cutting

CO2

REG in sociale huurwoningen verbeteren en aanschouwelijk maken

Economisch

gepland

Pilootprojecten in sociale
Cross-cutting
woningen om duurzame energiemaatregelen te evalueren

CO2

Het bewustzijn over duurzaamheid bij huurders en verhuurders van sociale
huurwoningen vergroten

Educatie

Geïmplementeerd

Bewustmaking van rationeel
energiegebruik in kantoren

Cross-cutting

CO2

Mensen bewust maken van rationeel energiegebruik in kantoren

Informatie

Geïmplementeerd

SE-B05

Het project Jeugd, Ruimte,
Omgeving en Milieu

Cross-cutting

CO2

Jongeren bewust maken van rationeel energiegebruik

Educatie

Geïmplementeerd

SE-B06

Begeleiding van rationeel
energiegebruik in verenigingen voor volwassenen

Cross-cutting

CO2

REG door volwassenen ondersteunen

Informatie

Geïmplementeerd

Bevordering en financiële on- Cross-cutting
dersteuning van energieaudits
in woningen van particulieren

CO2

Het aanmoedigen van energieaudits bij particulieren

Economisch

Geïmplementeerd

Energieconsulenten

Cross-cutting

CO2

Het bevorderen van REG in gebouwen via gemeentes

Informatie

Geïmplementeerd

SE-B03

SE-B04

SE-B07

SE-B08
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Naam mitigatiemaatregel

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Brussel: BIM
Vlaanderen: VEA & Bond Beter
Leefmilieu
Wallonië: DGO4 Energie & OCMW

Opgenomen
in EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Brussel: BIM
Vlaanderen: VMSW

Opgenomen
in EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Grootstedenbeleid

2004

FED: FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale
Economie – Federale Dienst Grootstedenbeleid

Steun voor (natuurlijke en) hernieuwbare koeling

2004

Bewoners uit kansarme groepen begeleiden voor rationeel energiegebruik

2004

De evaluatie van duurzame energiemaatregelen door middel van piloot- en demonstratieprojecten
in sociale huurwoningen

2004

Bewustmakingscampagne kantoren

2004

Brussel: BIM, BAO

Opgenomen
in EC-B01

JeROM-project (Jeugd, Ruimte, Omgeving en Milieu)

2004

Vlaanderen: LNE

Opgenomen
in EC-B01

NME voor volwassenen (verenigingen)

2004

Vlaanderen: LNE

Opgenomen
in EC-B01

Aanbod van energieaudits voor particulieren

2004

Brussel: ABEA
Wallonië: DGO4 Energie

Opgenomen
in EC-B01

Terbeschikkingstelling van energieconsulenten

2004

Brussel: ABEA

Opgenomen
in EC-B01

Brussel: BIM
Vlaanderen: Relevante diensten LNE,
VEA

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01
Effect opgenomen in
EC-B01
Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01
Effect opgenomen in
EC-B01
Effect opgenomen in
EC-B01
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

SE-B09

Ecologisch bouwen

Cross-cutting

CO2

Het creëren van expertiseclusters voor REG in de bouwsector

Planning

Geïmplementeerd

SE-C01

Het opleiden van energie- en
bouwprofessionals

Cross-cutting

CO2

Het opleiden van professionals in de bouw

Educatie

Geïmplementeerd

SE-C02

Eco-efficiëntiescanprogramma

Cross-cutting

CO2

De eco-efficiëntie in kleine en middelgrote bedrijven verbeteren

Economisch

Geïmplementeerd

SE-CO3

De bewustwording over de
reductie van F-gassen in de
koelsector vergroten

Cross-cutting

HFK

F-gasemissies in de koelsector verminderen

Informatie

Geïmplementeerd

Maatschappelijk verantwoord Cross-cutting
ondernemen

CO2

Bedrijven beheren in samenhang met hun sociale en ecologische omgeving

Informatie

Geïmplementeerd

Ecodynamisch label voor
bedrijven

Cross-cutting

CO2

Informatie

Geïmplementeerd

Promotiecampagne voor
energiezuinige auto’s

Cross-cutting

CO2

Het erkennen van energiezuinige bedrijven om goede praktijken te bevorderen
Het publiek informeren over de keuzemogelijkheden voor energiezuinige
auto’s

Informatie

verstreken

SE-D02

Sensibilisatiecampagne rond
ecodriving

Cross-cutting

CO2

Bevorderen van gelijkmatig en energiezuinig rijden

Informatie

Geïmplementeerd

SE-D03

Bijeenkomst over de
campagne inzake duurzame
mobiliteitsbehoeften

Cross-cutting

CO2

Het gebruik van duurzame vervoermiddelen vergroten

Informatie

Geïmplementeerd

Cross-cutting

CO2

Stimuleren van schone en duurzame land- en bosbouw

Educatie

Geïmplementeerd

SE-CO4
SE-C05
SE-D01

SE-E01
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Naam mitigatiemaatregel

Kenniscentrum inzake energie voor land- en tuinbouw
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Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
IP-A02

Effect opgenomen in
IP-A02

Ecologisch bouwen

2004

Brussel: BIM

Opgenomen
in EC-B01

Opleiding van professionals

2004

Brussel: BIM

Opgenomen
in EC-B01

Investeringen in eco-efficiëntie van K.M.O.: de energie-efficiëntie verbeteren door milieuvriendelijker producten te ontwerpen, de productieprocessen aan te passen en de valorisatie van afval te
verbeteren; markten te onderzoeken met het oog op de aanpassing aan te passen aan de consumentenvraag en voordelen van veranderingen aan te tonen (bijv. rentabiliteit en meer respect voor
het milieu).

2004

RegionaleGewestelijke energie-efficiëntiedepartementen

Opgenomen
in IP-A02

Mensen bewuster maken van koelbehoeften en –oplossingen door informatie te verstrekken over
de geldende wet- en regelgeving en manieren om de uitstoot te verminderen.

2004

NE

NE

NE

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2004

Vlaams Gewest: LNE
Brussels Gewest: IBGE/BIM
Waals Gewest: AwAC

NE

NE

NE

Het label “Ecodynamische Onderneming”

2004

Brussel: BIM

NE

NE

NE

De aankoop van energiezuinige auto’s promoten

2004

Brussel: BIM

Bewustwordingscampagne ecodriving

2004

Brussel: BIM
Vlaanderen: LNE, MOW

Effect
opgenomen
in evaluatie
van TR-C01

Effect opgenomen in
TR-C01 en
TR-C02

Effect opgenomen in
TR-C01 en
TR-C02

Sensibilisatie van burgers om hun mobiliteitsbehoeften op een duurzame wijze in te vullen

2004

Brussel: BIM
Vlaanderen: LNE, MOW

NE

NE

NE

Oprichten en ondersteunen van een energiekenniscentrum voor land- en tuinbouw

2004

Vlaanderen: LV

NE

NE

NE

Effect
opgenomen
in evaluatie
van TR-C01

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
TR-B05

Effect opgenomen in
EC-B01

Effect opgenomen in
TR-B05
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Naam mitigatiemaatregel

Betrokken
sector(en)

SE-E02

Milieuboekhouding/-rapportage

OB-A01

Duurzame overheidsopdrach- Cross-cutting
ten

OB-A02

Duurzaamheidscriteria voor
overheidscatering

OB-A03

Milieumanagementsysteem

OB-B01

OB-B02

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

CO2
CH4
N2O

De emissies uit de landbouwsector verkleinen door het bewustzijn van
boeren te vergroten door middel van milieuboekhouding/-rapportage

Informatie

Geïmplementeerd

CO2

De publieke sector het goede voorbeeld laten geven

Economisch

Geïmplementeerd

Cross-cutting

CO2

Duurzaamheid onderdeel laten uitmaken van de criteria voor de aankoop
van voedsel

Economisch

Geïmplementeerd

Cross-cutting

CO2

Milieucertificering voor overheidsinstanties en steun aan andere organisaties

Planning

Geïmplementeerd

Rationeel energiegebruik
Energiebesparing
(REG) in overheidsgebouwen

CO2

Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Planning

Geïmplementeerd

Investering van een derde
partij in overheidsgebouwen

CO2

Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Planning

Geïmplementeerd

10. Bijlagen

Cross-cutting

Betrokken
BKG(sen)

Energiebesparing

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Het gebruik van milieuboekhouding/-rapportage aanmoedigen

2004

Vlaanderen: LV

NE

NE

NE

Duurzame overheidsopdrachten

2004

NE

NE

NE

Optimalisatie van de catering op basis van duurzaamheidscriteria

2004

FED: piloot: POD
(Programmatorische federale
Overheidsdienst) Duurzame
Ontwikkeling
→ alle federale diensten moeten deze
actie uitvoeren
Brussel: Overheidsinstanties

NE

NE

NE

Invoering van een milieumanagementsysteem

2004

FED: POD (Programmatorische
federale Overheidsdienst) Duurzame
Ontwikkeling

NE

9

14

REG in overheidsgebouwen
Tenuitvoerlegging op federaal niveau
Raad van Ministers te Leuven van 18 maart 2007

2004

FED: coördinator: POD
(Programmatorische federale
Overheidsdienst) Duurzame
Ontwikkeling
→ alle federale diensten moeten dit
systeem invoeren
Brussel: Overheidsinstanties

NE

18

18

Beroep op een derde investeerder om de energie-efficiëntie van overheidsgebouwen te verbeteren
(FEDESCO)

2004

FED: Openbare gebouwen (Regie
der Gebouwen); FEDESCO (federaal
energiedienstenbedrijf) (naamloze
vennootschap naar privaat recht);
NMBS-holding (overheidsbedrijf)
voor de bouw van stations
Brussel: Overheidsinstanties
FED: FEDESCO (federaal energiedienstenbedrijf) (naamloze vennootschap naar privaat recht)

Effect
opgenomen
in evaluatie
van EC-C01

Effect opgenomen in
EC-C01

Effect opgenomen in
EC-C01
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Ref

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

Het bevorderen van rationeel
energiegebruik bij lokale
overheden

Energiebesparing

CO2

Het ondersteunen van lokale initiatieven die rationeel energiegebruik
bevorderen

Economisch

Geïmplementeerd

Transport

CO2

Bevorderen van het gebruik van mobiliteitsplannen voor rijksambtenaren
van verschillende bestuurlijke organisaties die een gezamenlijk kantoorgebouw delen, zodat overheidsinstanties het goede voorbeeld geven

Planning

Geïmplementeerd

Stimuleren van het gebruik
van alternatieve vervoermiddelen bij overheidsinstanties

Transport

CO2

Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Informatie

Geïmplementeerd

Promoten van fietsgebruik bij Transport
overheidsinstanties

CO2

Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Economisch

Geïmplementeerd

Promoten van telewerk bij
overheidsinstanties

Transport

CO2

Planning

Geïmplementeerd

Training in ecodriving bij
overheidsinstanties

Transport

CO2

Meer telewerk door ambtenaren zodat overheidsinstanties het goede voorbeeld geven
Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Educatie

Geïmplementeerd

OB-C06

Compensatie voor CO2-emissies door luchtvervoer bij
overheidsdiensten

Transport

CO2

Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Economisch

Geïmplementeerd

OB-C07

Aankoop van milieuzuinige
voertuigen door overheidsinstanties

Transport

CO2

Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld

Economisch

Geïmplementeerd

OB-B03

OB-C01

OB-C02

OB-C03

OB-C04
OB-C05
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Naam mitigatiemaatregel

Mobiliteitsplan voor ambtenaren van verschillende
bestuurlijke organisaties die
een gezamenlijk kantoorgebouw delen

10. Bijlagen

Korte omschrijving

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

Het bevorderen van REG bij gemeenten en lokale overheden

2004

Brussel: Overheidsinstanties, gemeenten, ziekenhuizen, scholen

NE

NE

NE

Mobiliteitsplan

2004

Brussel: Overheidsinstanties, ondernemingen (>200 werknemers)

NE

Effect opgenomen in
TR-A01

Effect opgenomen in
TR-A01

Het gebruik van alternatieve vervoermiddelen stimuleren/ambtenaren gratis openbaar vervoer
aanbieden: er wordt gratis openbaar vervoer aangeboden voor het woon-werkverkeer bij de Federale Overheidsdienst en in het Waals Gewest.

2004

NE

NE

NE

Fietsgebruik bij overheidsdiensten belonen: financiële prikkels, aankoop van bedrijfsfietsen (bij
de Federale Overheidsdienst) + installatie van douches voor fietsers

2004

FED: FOD Mobiliteit en Vervoer
Brussel: Overheidsinstanties, ondernemingen (>200 werknemers)

Effect opgenomen in
TR-A03

2004

Effect
opgenomen
in evaluatie
van TR-A03

Effect opgenomen in
TR-A03

Ervaringen met telewerk bij overheidsinstanties

FED: FOD Financiën
FOD Mobiliteit en Vervoer
Brussel: Overheidsinstanties, ondernemingen (>200 werknemers)

NE

NE

NE

Ecodriving

2004

Brussel: MIVB

Effect opgenomen in
TR-B05

Effect opgenomen in
TR-B05

Compensatie voor CO2-emissies door luchtvervoer

2004

NE

NE

NE

Aankoop van milieuzuinige voertuigen

2004

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – SE
SE B&CG LOG
Brussel: Overheidsinstanties

Effect
opgenomen
in evaluatie
van TR-B05

Effect
opgenomen
in evaluatie
van TR-C01

Effect opgenomen in
TR-C01 en
TR-C02

Effect opgenomen in
TR-C01 en
TR-C02

FED: FOD Personeel en Organisatie

FED: FOD Personeel en Organisatie
-> gebruik door alle POD’s
Wallonië
Brussel: Overheidsinstanties, MIVB
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Naam mitigatiemaatregel

Betrokken
sector(en)

Betrokken
BKG(sen)

Doel en/of betrokken activiteiten

Type instrument

Status implementatie

Flexib

Flexibiliteitsmechanismen

Cross-cutting

CO2, CH4, Aankoop van fFlexibele aankoopmechanismen gedurende de Kyoto-perioN2O,
de om de uitstootniveaus omlaag te brengen.
HFK,
PFK

Economisch

Geïmplementeerd

Ecoche

Ecocheques

Cross-cutting

CO2

Aanmoediging van milieuvriendelijke goederen en diensten

Economisch

Geïmplementeerd

Groen

Groene leningen

Energiebesparing

CO2

Toegang verschaffen tot de financiering van energiezuinige projecten

Economisch

Geïmplementeerd

10. Bijlagen

Korte omschrijving
Flexibele aankoopmechanismen gedurende de Kyoto-periode om de uitstootniveaus omlaag te
brengen.
Federaal niveau: aankoop van emissierechten tot 12,2 miljoen ton CO2-equivalenten gedurende de
periode 2008-2012 door middel van een jaarlijks fonds van 25 miljoen euro
Vlaams Gewest: 17 Mt CO2-eq in de Kyoto-periode (2008-2012)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 0,155 Mt
Waals Gewest: 0,087 Mt
Zie tabel 4.10
Cheques die werknemers kunnen ontvangen als onderdeel van hun salaris, waarmee ze milieuvriendelijke goederen en diensten kunnen kopen. Deze cheques zijn belastingvrij en vrijgesteld
van sociale premies

Een tijdelijke maatregel die alleen van toepassing is op leningen die tussen 1 januari 2009 en 31
december 2011 werden toegekend.

Beginjaar
implementatie

Implementerende entiteit(en)

Schatting van het mitigatie-effect
(in kt CO2-eq)
2009

2015

2020

NE

NE

NE

2004

FED: FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu
Brussel: BIM

2009

Nationale Arbeidsraad

19,00

200

58

2009

FED: FOD Financiën

3,49

162

162
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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

ACP

ACS

Groep staten in Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan

ACP

Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique

ACP

African, Caribbean and Pacific Group of States

ACS

ACS

Staten in Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan

ACP

Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique

ACP

African, Caribbean and Pacific Group of States

ACSYS

-

Studie van het Arctisch klimaatsysteem

-

Étude du système climatique de l'Arctique

ACSYS

Arctic Climate System Study

ACV

LCA

Levenscyclusanalyse

ACV

Analyse du cycle de vie

LCA

Life-Cycle Assessment

ADASCIS

-

(Aardobservatie als hulpmiddel bij het) schatten
van landbouwschade voor oogstverzekeringen

-

(Les techniques d’observation de la terre
comme) support aux systèmes d'évaluation des
dégâts dans le cadre des assurances récoltes

ADASCIS

(Earth Observation to support) Agricultural
Damages Assessment System in Crop Insurance
Schemes

ADRAO

-

Organisatie voor de ontwikkeling van de
rijstcultuur in West-Afrika

ADRAO

Association pour le développement de la
riziculture en Afrique de l’Ouest

WARDA

West Africa Rice Development Association

ADSEI

ADSEI

Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie

DGSIE

Direction Générale Statistique et Information
Economique

-

Statistics Belgium

AED

BUV

Bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel)

AED

Administration de l’Equipement et des
Déplacements (Bruxelles mobilité)

-

Brussels Mobility

AEE

-

Europees Milieuagentschap

AEE

Agence européenne de l’environnement

EEA

European Environment Agency

AFB

BFB

Bestuur Financiën en Begroting

AFB

Administration des Finances et du Budget

-

Public Service for Finance and Budget

AGACC

-

Gevorderde exploitatie van Grondwaarnemingen
voor toepassing in Atmosferische Chemie-en
Klimaatstudies

-

Exploitation avancée de mesures au sol pour
l’étude de la chimie atmosphérique et du climat

AGACC

Advanced exploitation of Ground-based
measurements for Atmospheric Chemistry and
Climate applications
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AGERS

-

Algemene Administratie voor het Onderwijs
en het Wetenschappelijk Onderzoek (Federatie
Wallonië-Brussel)

AGERS

Administration Générale de l’Enseignement
et de la Recherche Scientifique (Fédération
Wallonie-Bruxelles)

-

General Administration of Education and
Scientific Research (Wallonia-Brussels
Federation)

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

ALARO

-

(Atmosferisch numerieke model voor het maken
van weersvoorspellingen)

-

(Modèle atmosphérique numérique de prévision
du temps)

-

(Atmospheric numerical model are used for
making weather forecasts.)

AMICE

-

Aanpassing van de Maas aan de invloeden van
de klimaatverandering

-

Adaptation de la Meuse aux Impacts des
Evolutions du Climat

AMICE

Adaptation of the Meuse to the Impacts of
Climate Evolutions

ANAEE

-

(Infrastructuur voor analyse en onderzoek van
ecosystemen)

-

(Infrastructure pour l'analyse et
l'expérimentation des écosystèmes)

ANAEE

Infrastructure for Analysis and Experimentation
on Ecosystems

APEE’s

APEE’s

Actieplan inzake energie-efficiëntie

PAEE

Plan d’Action Efficacité Energétique

EEAP

Energy Efficiency Action Plan

APRC

RJK

Reëel Jaarlijks Kostenpercentage

TAEG

Taux Annuel Effectif Global

APRC

Annual Percentage Rate of Charge

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

AR5

-

Vijfde assessmentrapport van klimaatpanel van
de VN (IPCC)

-

Cinquième rapport d'évaluation du GIEC

AR5

5th Assessment Report of IPCC

ARC

GOA

Geconcerteerde onderzoekacties

ARC

Actions de recherche concertées

-

(concerted research actions)

ARISCC

-

Aanpassing van de spoorweginfrastructuur aan
de klimaatverandering

-

Adaptation de l’infrastructure ferroviaire aux
changements climatiques

ARISCC

Adaptation of Railway Infrastructure to Climate
Change

ARTS

-

De versnelling en intensivering van de transitie
naar duurzaamheid

-

Accélération et ré-intensification des transitions
vers la durabilité

ARTS

Accelerating and Rescaling Transitions to
Sustainability

ASBL

VZW

vereniging zonder winstoogmerk

ASBL

Association Sans But Lucratif

NPO

non-profit organisation

ASPI

ASPI

Antarctische sub-glaciale processen
en interacties: rol van transitiezones in
ijskapstabiliteit

-

Processus et interactions sous-glaciaires en
Antarctique: rôle des zones de transition dans la
stabilité de la calotte glaciaire

ASPI

Antarctic Subglacial Processes and Interactions:
the role of transition zones in ice sheet stability
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ASTER

-

Bepaling van onzekerheden in modelprojecties
van klimaat en het zeeniveau op lange termijn

-

Evaluation des incertitudes liées aux modèles
dans les projections à long terme des
changements de climat et du niveau de la mer

ASTER

Assessment of modelling uncertainties in longterm climate and sea- level change projections

ATN

VAA

Voordelen van alle aard

ATN

avantage de toute nature

-

Benefit in kind

AWAC

-

Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat

AWAC

Agence Wallonne de l’Air et du Climat

-

Walloon Agency for Air and Climate

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

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

BDMA

-

Belgische vereniging voor direct marketing

-

Association belge du marketing direct

BDMA

Belgian Direct Marketing Association

BEI

EIB

Europese Investeringsbank

BEI

Banque Européenne d’Investissement

EIB

European Investment Bank

BELCANTO

-

Geïntegreerde studie van de Zuidelijke Oceaan
biogeochemie en klimaatinteracties in het
Antropoceen

-

Etude intégrée de la biogéochimie de l’Océan
Austral et des interactions climatiques dans
l’Anthropocène

BELCANTO

BELgian research on Carbon uptake in the
ANTarctic Ocean - Integrated Study of Southern
Ocean Biogeochemistry and Climate Interactions
in the Anthropocene

BELLS

-

Belgisch systeem voor de lokalisatie van
bliksem

-

Système belge de localisation de la foudre

BELLS

Belgian Lightning Location System

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

BERA

-

Vereniging van Belgische centra voor
energieonderzoek

-

Alliance des centres belges de recherche en
énergie

BERA

Belgian Energy Research Alliance

BERD

EBRD

Europese Bank voor Heropbouw en
Ontwikkeling

BERD

Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement

EBRD

European Bank for Reconstruction and
Development

BFB

BFB

Bestuur Financiën en Begroting

AFB

Administration des Finances et du Budget

-

Public Service for Finance and Budget

BFFS

BFVZ

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

FBSA

Fonds belge pour la sécurité alimentaire

BFFS

Belgian Fund for Food Security

BFP

FPB

Federaal Planbureau

BFP

Bureau Fédéral du Plan

FBP

Federal Planning Bureau

BFVZ

BFVZ

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

FBSA

Fonds belge pour la sécurité alimentaire

BFFS

Belgian Fund for Food Security

10. Bijlagen

NL

FR

EN

BHG

BHG

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

RBC

Région de Bruxelles-Capitale

BCR

Brussels Capital region

BIGSOUTH

-

Biogeochemische cycli in de Zuidelijke Oceaan:
Rol in het systeem Aarde

-

Cycles Biogéochimiques dans l'Océan Austral:
Rôle au sein du “Système Terre”

BIGSOUTH

BIoGeochemical cycles in the SOUTHern Ocean:
Role within the Earth System

BIM

BIM

Brussels Instituut voor Milieubeheer
(Leefmilieu Brussel)

IBGE

Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement (Bruxelles Environnement)

IBGE-BIM

Brussels Environment

BIO

BIO

Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkeling

-

Société belge d’Investissement pour les pays en
Développement

-

Belgian Investment Company for Developing
Countries

BIOSOA

-

Biogene Invloeden op Oxidanten en Secundair
Organisch Aerosol: theoretisch, laboratoriumen modelleringsonderzoek

-

Influences biogéniques sur les oxydants et
l’Aérosol Secondaire Organique: études
théoriques, de laboratoire et de modélisation

BIOSOA

Biogenic Influences on Oxidants and Secondary
Organic Aerosol: theoretical, laboratory and
modelling investigations

BIOSOL

-

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen
en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische
aëroSOLen

-

Mécanismes de formation, composés marqueurs
et attribution des sources des aeroSOLs
atmosphériques d'origine BIOgène

BIOSOL

Formation mechanisms, marker compounds, and
source apportionment for BIOgenic atmospheric
aeroSOLs

BIRA

BIRA

Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie

IASB

Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique

BISA

Belgian Institute for Space Aeronomy

BISA

BIRA

Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie

IASB

Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique

BISA

Belgian Institute for Space Aeronomy

BKG

BKG

broeikasgassen

GES

Gaz à Effet de Serre

GHG

Greenhouse gas

BLAST

-

Land en Zee Samenbrengen

-

Réunir Terre et Mer

BLAST

Bringing Land and Sea Together

BNB

NBB

Nationale Bank van België

BNB

Banque Nationale de Belgique

NBB

National Bank of Belgium

BNI

BNI

Bruto nationaal inkomen

RNB

Revenu National Brut

GNI

Gross national income

BOAD

-

West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank

BOAD

Banque Ouest-Africaine de Développement

WADB

West African Development Bank

boe

-

Vat olie-equivalent

Bep

Baril d’équivalent-pétrole

boe

Barrel of oil equivalent

BOF

BOF

Bijzonder Onderzoekfonds

-

Fonds Spéciaux pour la Recherche

-

Special Research Fund

BRAIN-BE

-

(Belgische onderzoeksactie via interdisciplinaire
netwerken)

-

(Action de recherche belge via des réseaux
interdisciplinaires)

BRAIN-BE

Belgian Research Action through
Interdisciplanary Network

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

BTC

BTC

Belgisch Ontwikkelingsagentschap

CTB

Agence belge de Développement

BTC

Belgian Development Agency

BTW

BTW

belasting op de toegevoegde waarde

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

VAT

Value added tax

BUV

BUV

Bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel)

AED

Administration de l’Equipement et des
Déplacements (Bruxelles mobilité)

-

Brussels Mobility
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CAP

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

PAC

Politique Agricole Commune

CAP

Common Agricultural Policy

CARBOExtreme

-

Alomvattende modellering van het systeem
aarde voor betere klimaatvoorspellingen en
-projecties

-

Modélisation globale du système Terre pour la
prévision et projection du climat

CARBOExtreme

Comprehensive Modelling of the Earth system for
better climate prediction and projection

CATF

-

Verandering van landgebruik en bosbouw

CATF

Changement d’Affectation des Terres et
Foresterie

LUCF

Land Use Change and Forestry

CB

-

Capaciteitsopbouw

-

Renforcement des capacités

CB

Capacity building

CBO’s

-

Gemeenschap-gebaseerde organisaties

-

Organisations communautaires

CBO’s

community based organisations

CC

-

Klimaatverandering

CC

Changements Climatiques

CC

Climate Change

CCAFS

-

Klimaatverandering, Landbouw en
Voedselveiligheid

-

Changements Climatiques, agriculture et
sécurité alimentaire

CCAFS

Climate Change, Agriculture and Food Security

CcASPAR

-

Onderzoeksproject naar klimaatverandering en
veranderingen in ruimtelijke structuren

-

Projet (flamand) de recherche sur les
changements climatiques et l’aménagement du
territoire

CcASPAR

Climate change and changes in spatial structures
research project (in Flanders)

CCGN

STEG

Stoom- en gascentrale

CCGN

Centrale à Cycle Combiné au Gaz naturel

CCGT

Combined-cycle gas power plant

CCGT

STEG

Stoom- en gascentrale

CCGN

Centrale à Cycle Combiné au Gaz naturel

CCGT

Combined-cycle gas power plant

CCI-HYDR

-

Impact van klimaatverandering op
hydrologische extremen langs rivieren en in
rioleringen

-

Incidences des changements climatiques sur
les événements extrêmes dans les rivières et les
installations de collecte des eaux usées

CCI-HYDR

Climate change impact on hydrological extremes
along rivers and urban drainage systems in
Belgium

CCIM

CCIM

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

CCPIE

Comité de Coordination de la Politique
Internationale de l’Environnement

CCIEP

Coordination Committee for International
Environmental Policy

CCNUCC

-

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering

CCNUCC

Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques

UNFCCC

United Nations Framework Convention on
Climate Change

CCPIE

CCIM

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

CCPIE

Comité de Coordination de la Politique
Internationale de l’Environnement

CCIEP

Coordination Committee for International
Environmental Policy

CCR

GOC

Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum (van de
Europese Commissie)

CCR

Centre Commun de Recherche (de la
Commission Européenne)

JRC

Joint Research Centre (of the European
Commission)

CDCF

-

“Koolstoffonds” voor communautaire
ontwikkeling

-

Fonds “Carbone” de Développement
Communautaire

CDCF

Community Development Carbon Fund

CDM

-

Mechanisme voor schone ontwikkeling

MDP

Mécanisme pour un Développement Propre

CDM

Clean Development Mechanism

CE

EC

Europese Commissie

CE

Commission européenne

EC

European Commission

CELINE

IRCEL

Intergewestelijke cel voor het leefmilieu

CELINE

Cellule interrégionale de l’Environnement

-

Belgian Interregional Cell for the Environment

CER

-

gecertificeerde emissiereductie

URCE

Unités de Réduction Certifiées des Emissions

CER

Certified Emission Reduction

10. Bijlagen

NL

FR

EN

CET

-

Afvalstort

CET

Centre d’Enfouissement Technique

-

waste landfill

CGIAR

-

Adviesgroep Internationaal
Landbouwonderzoek

-

Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural
Research

CH4

CH4

methaan

méthane

Warmtekrachtkoppeling

PCCE

Production Combinée de Chaleur et d’Electricité
(cogénération)

CH4

Methane

WKK

CH4

CHP

Combined Heat and Power

CIAT

-

Internationaal Centrum voor Tropische
Landbouw

CIAT

Centre International pour l’agriculture Tropicale

-

International Center for tropical Agriculture

CIE

ICL

Interministeriële Conferentie voor het
Leefmilieu

CIE

Conférence Interministérielle de
l’Environnement

ICE

Interministerial Conference for the Environment

CIFFUL

-

Interdisciplinair vormingscentrum voor de
opleiders van de Universiteit van Luik

CIFFUL

Centre Interdisciplinaire de Formation de
Formateurs de l'Université de Liège

-

Interdisciplinary Training Centre for Instructors of
the University of Liège

CIMPS

IMCWB

Interministeriële Conferentie voor
Wetenschapsbeleid

CIMPS

Conférence InterMinistérielle de la Politique
Scientifique

IMCSP

Interministerial Conference on Science Policy

CIP

-

Internationaal centrum voor de aardappel

CIP

Centre international de la pomme de terre

-

International Potato Centre

CIP

-

Kaderprogramma voor concurrentievermogen
en innovatie

-

programme pour la Compétitivité et
l’Innovation

CIP

Competitiveness and Innovation Framework
Programme

CIS

CIS

Commissie Internationale Samenwerking

-

Commission « Coopération internationale »

ICC

International Cooperation Commission

CITL

-

onafhankelijk transactielogboek van de
Gemeenschap

-

journal des transactions communautaire
indépendant

CITL

Community Independent Transaction Log

CIUF

-

Interuniversitaire Raad van de Franse
Gemeenschap

CIUF

Conseil Interuniversitaire de la Communauté
Française

-

Interuniversity Council of the French Community

CLANIMAE

-

Antropogene en klimatologische impacts op de
Afrikaanse ecosystemen

-

Impacts climatiques et anthropiques sur les
écosystèmes africains

CLANIMAE

Climate and anthropic impact on African
ecosystems

CLiC

-

Klimaat en cryosfeer

-

Climat et cryosphère

CLiC

Climate and Cryosphere

CLIVAR

-

(Klimaatvariabiliteit en voorspelbaarheid)

-

(Variabilité du climat et prédictibilité)

CLIVAR

Climate Variability and Predictability

CLM

-

lokale klimaatmodellering

-

modélisation du climat à l'échelle locale

CLM

ClimateLimited-areaModelling

CNC

NKC

Nationale Klimaatcommissie

CNC

Commission Nationale Climat

NCC

National Climate Commission

CNG

-

Aardgas onder druk

GNC

gaz naturel comprimé

CNG

Compressed Natural Gas

CO

CO

koolmonoxide

CO

Monoxyde de carbone

CO

carbon monoxide

CO2

CO2

koolstofdioxide

CO2

Dioxyde de carbone

CO2

carbon dioxide

CHP
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-

(alomvattende modelering van het klimaat voor
betere voorspellingen en projecties)

-

(modélisation globale du climat pour de
meilleures prédictions et projections)

COMBINE

Comprehensive Modeling of the Earth system for
better climate prediction and projection

CONCERE

ENOVER

ENergie OVERleg Staat-Gewesten

CONCERE

CONCertation Etat-Régions pour l'Energie

-

Concertation between the federal state and the
regions about energy

COP

COP

Conferentie van de Partijen

COP

COnférence des Parties

COP

Conference Of the Parties

COST

-

Europese samenwerking op het vlak van
wetenschap en technologie

-

Coopération Européenne en Science et
Technologies

COST

European Cooperation in Science and Technology

COV

VOS

Vluchtige organische stoffen

COV

Composés Organiques Volatiles

VOCs

Volatile Organic compounds

CPAS

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn

CPAS

Centre Public d’Action Sociale

-

Public center of social welfare

CPDT

-

Permanente Conferentie voor Ruimtelijke
Ontwikkeling

CPDT

Conférence Permanente du Développement
Territorial

-

Standing Conference on Territorial Development

CRA

GOA

Geconcerteerde onderzoekacties

ARC

Actions de recherche concertées

CRA

Concerted Research Actions

CREG

CREG

Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas

CREG

Commission de Régulation de l'Électricité et
du Gaz

CREG

Commission of Regulation of Electricity and Gas

CRF

-

Formaat voor gemeenschappelijke rapportering

-

Format de rapport commun

CRF

Common reporting format

gewestelijke centra voor natuur- en milieuinitiatie

CRIE

Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie

-

Regional center for ecology initiation

CRIE
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CSEUR

-

geconsolideerd systeem van Europese registers

-

système consolidé de registres européens

CSEUR

Consolidated System of EUropean Registries

CSTC

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf

CSTC

Centre Scientifique et Technique de la
Construction

BBRI

Belgian Building Research Institute

CTB

BTC

Belgisch Ontwikkelingsagentschap

CTB

Agence belge de Développement

BTC

Belgian Development Agency

CV

GSC

Groenestroomcertificaten

CV

Certificat Vert

GC

green certificate

CWATUP

-

Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Patrimonium

CWATUP

Code Wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et du Patrimoine

-

Walloon Code of Town and Country Planning,
Urban Development and Heritage

DAC-EPOC

-

Ontwikkelingshulpcomité en Comité voor
Milieubeleid

-

Comité d’aide au développement et comité des
politiques d’environnement

DAC-EPOC

Development Assistance Committee and the
Environment Policy Committee

DARE

-

Recuperatie van gegevens

-

Récupération de données

DARE

Data Rescue

DD

-

Graaddagen

DJ

Degrés-Jours

DD

Degree-days

DD

DO

Duurzame Ontwikkeling

DD

Développement durable

SD

Sustainable Development

DES

-

Normen voor de uitwisseling van gegevens

-

Normes d’échange de données

DES

Data exchange standards

DG

DG

Directoraat-generaal

DG

Direction Générale

-

Directorate-general
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DGARNE

-

Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke
hulpbronnen en Leefmilieu

DGARNE

Direction Générale Opérationnelle de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de
l'Environnement

-

Directorate-general of the Agriculture, Natural
Resources and Environment

DGD

DGD

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp

DGD

Direction Générale Coopération au
développement et Aide humanitaire

DGD

Directorate General Development Cooperation
and Humanitarian Aid

DGE

DGE

Directie-Generaal Europese Zaken en
Coördinatie

DGE

Direction Générale Coordination et Affaires
européennes

DGE

Directorate-general for European Affairs and
Coordination

DGSIE

ADSEI

Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie

DGSIE

Direction Générale Statistique et Information
Economique

-

Statistics Belgium

DJ

-

Graaddagen

DJ

Degrés-Jours

DD

Degree-days

DLR

-

Duits ruimtevaartcentrum

-

Centre aérospatial allemand

-

German Aerospace Center

DMP

-

Productiviteit van droge materie

-

Productivité de Matière Sèche

DMP

Dry Matter Productivity

DNA

-

Aangewezen nationale autoriteit

-

Autorité nationale désignée

DNA

Designated National Authority

DO

DO

Duurzame Ontwikkeling

DD

Développement durable

SD

Sustainable Development

DRC

DRC

Democratische Republiek Congo

RDC

République Démocratique du Congo

DRC

Democratic Republic of the Congo

DUWOBO

DUWOBO

Transitienetwerk Duurzaam Bouwen en Wonen

-

Réseau de transition « vivre et construire de
façon durable »

-

Transition Arena for Sustainable Living and
Building

EBRD

EBRD

Europese Bank voor Heropbouw en
Ontwikkeling

BERD

Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement

EBRD

European Bank for Reconstruction and
Development

EC

EC

Europese Commissie

CE

Commission européenne

EC

European Commission

ECBCS

-

Energiebehoud in gebouwen en in
gemeenschappelijke systemen

-

Conservation de l'énergie dans les bâtiments et
les systèmes collectifs

ECBCS

Energy Conservation in Buildings and
Community Systems

ECDC

-

Europees centrum voor ziektepreventie en
-controle

-

Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies

ECDC

European Centre for Disease prevention and
control

ECERC

-

Energiebehoud en verlaging van de uitstoot in
verbranding

-

Conservation de l'énergie et réduction des
émissions dans la combustion

ECERC

Energy Conservation and Emissions Reduction in
Combustion

ECORISK

-

Een beleidsondersteunend beslissingssysteem
voor het beheer van de risico’s van
klimaatveranderingen voor bosecosystemen

-

Outil d'aide à la gestion des écosystèmes
forestiers soumis aux risques liés aux
changements climatiques

ECORISK

A decision support tool to manage climate change
risks to forest ecosystems

EDF

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

FED

Fonds Européen de Développement

EDF

European Development Fund

EEA

-

Europees Milieuagentschap

AEE

Agence européenne de l’environnement

EEA

European Environment Agency

EEAP

APEE’s

actieplan inzake energie-efficiëntie

PAEE

Plan d’Action Efficacité Energétique

EEAP

Energy Efficacy Action Plan
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EEDI

-

Index voor energie-efficiëntieontwerp

-

Indice de Conception d'Efficacité Energétique

EEDI

Energy Efficiency Design Index

EERA

-

Europese alliantie voor energieonderzoek

-

alliance européenne de recherche dans le
domaine de l'énergie

EERA

European Energy Research Alliance

EEZ

EEZ

Economische en Ecologische Zone

ZEE

Zone économique et écologique

EEZ

Economic and ecologic zone

EG

EC

Europese Commissie

CE

Commission européenne

EC

European Commission

EIB

EIB

Europese Investeringsbank

BEI

Banque Européenne d’Investissement

EIB

European Investment Bank

EIT

-

Europees Instituut voor Innovatie en
Technologie

-

Institut européen d'innovation et de technologie

EIT

European Institute of Innovation and Technology

EI-TAF

-

Technisch adviescentrum voor extractieve
industrieën

-

Centre de conseils techniques aux industries
extractives

EI-TAF

Extractive Industries-Technical Advisory Facility

EMIS

EMIS

Energie- en milieu-informatiesysteem

-

Système d’information pour l’énergie et
l’environnement

-

Information system for energy and environment

ENES

-

Europees Netwerk voor het modelleren van het
aardsysteem

-

Réseau européen pour la modélisation du
système Terre

ENES

European Network for Earth System Modelling

ENOVER

ENOVER

ENergie OVERleg Staat-Gewesten

CONCERE

CONCertation Etat-Régions pour l'Energie

-

Concertation between the federal state and the
regions about energy

EOF

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

FED

Fonds Européen de Développement

EDF

European Development Fund

EOR-net

EOR-net

Netwerk van de Europese onderzoeksruimte

-

Réseau de l’Espace Européen de la Recherche

ERA-NET

European Research Area Network

EPB

EPB

Energieprestaties en binnenklimaat van
gebouwen

PEB

Performance Energétique des Bâtiments

EPB

Energy performance of buildings

EPM

-

Model voor de projectie van energie en uitstoot

-

Modèle de projection de l’énergie et des
émissions

EPM

Energy/Emissions Projection Model

ERA-NET

EOR-net

Netwerk van de Europese onderzoeksruimte

-

Réseau de l’Espace Européen de la Recherche

ERA-NET

European Research Area Network

ErE

NME

Natuur- en Milieueducatie

ErE

Education relative à l’Environnement

-

Environmental education

ERU

-

Emissiereductie-eenheid

URE

Unité de Réduction des Emissions

ERU

Emission Reduction Unit

ESA

-

Europees Ruimteagentschap

ESA

Agence Spatiale Européenne

ESA

European Space Agency

ESFRI

-

Europees strategisch forum met betrekking tot
onderzoeksinfrastructuren

-

Forum pour la Stratégie Européenne en matière
d'Infrastructures de Recherche

ESFRI

European Strategic Forum on Research
Infrastructures

ESNII

-

Europees industrieel initiatief voor duurzame
nucleaire energie

-

initiative industrielle européenne pour une
énergie nucléaire durable

ESNII

European Sustainable Nuclear Industrial Initiative

ESSEM

-

Wetenschap van het aardsysteem en
milieubeheer

-

Science du système terrestre et gestion de
l'environnement

ESSEM

Earth System Science and Environmental
Management
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ETC

-

Thematisch centrum van het ecosysteem

-

Centre thématique de l’écosystème

ETC

Ecosystem Thematic Center

ETS

-

Emissiehandelssysteem

SEQE

Système d’échanges de quotas d’émission

ETS

Emission Trading Scheme

ETSAP-IEA

-

Analyseprogramma voor energietechnologiesystemen van het Internationaal Energieagentschap

-

Programme d'analyse de système technologique
sur l'énergie de l’Agence Internationale de
l’Energie

ETSAP-IEA

Energy Technology Systems Analysis Programme
of the International Energy Agency

EU

EU

Europese Unie

UE

Union Européenne

EU

European Union

EUA

-

Europese emissierechten

-

quotas d'émission européens

EUA

European Union Allowances

EUREKA

-

Intergouvernementele organisatie voor marktgestuurde industriële O&O

-

Organisation intergouvernementale européenne
chargée de soutenir les activités de R&D
proches du marché

-

intergovernmental organisation for market-driven
industrial R&D

EUROAGRIWAT

-

Evaluatie van het gebruik van en handel in
water in de Europese landbouw

-

Évaluation de l’utilisation et du commerce
européens de l’eau pour l’agriculture sous les
changements climatiques

EUROAGRIWAT

Assessment of EUROpean AGRIculture WATer
use and trade under climate change

EUROCLIVAR

-

Europees onderzoek naar de variabiliteit
en voorspelbaarheid van het wereldklimaat
(bijdrage tot het wereldwijd CLIVARprogramma)

-

Recherche européenne sur la variabilité et la
prévisibilité du climat mondial (contribution au
programme mondial CLIVAR)

EUROCLIVAR

European research on global climate variability
and predictability (contribution to the global
CLIVAR programme)

EU-SILC

-

Statistieken van de Europese Unie over
inkomens en levensomstandigheden

-

statistiques de l’UE sur les revenus et les
conditions de vie

EU-SILC

European Union Statistics on Income and Living
Conditions

EWI

EWI

Departement Economie, Wetenschap en
Innovatie

-

Département Economie, Sciences et Innovation

-

Economy, Science and Innovation Department

FACCE

-

Landbouw, Voedselveiligheid en
Klimaatverandering

-

Agriculture, sécurité alimentaire et changement
climatique

FACCE

Agriculture, Food Security and Climate Change

FAO

-

Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties

-

Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture

FAO

Food and Agriculture Organization (of the United
Nations)

fAPAR

-

Fractie van de invallende fotosynthetische
actieve straling die door de vegetatie
geabsorbeerd wordt

-

Partie du rayonnement photosynthétiquement
actif absorbé par la végétation

fAPAR

fraction of absorbed photosynthetically active
radiation

FBP

FPB

Federaal Planbureau

BFP

Bureau Fédéral du Plan

FBP

Federal Planning Bureau

FBSA

BFVZ

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

FBSA

Fonds belge pour la sécurité alimentaire

BFFS

Belgian Fund for Food Security

FCH

-

waterstof en brandstofcellen

-

Pile à combustible et hydrogène

FCH

Fuel Cell and Hydrogen

FEBIAC

FEBIAC

Belgische automobiel- en tweewielerfederatie

FEBIAC

Fédération belge de l'Automobile et du Cycle

-

Belgian federation of the Cycle and Motor-car
industry

FED

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

FED

Fonds Européen de Développement

EDF

European Development Fund
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FED

FED

Federale regering

FED

Gouvernement fédéral

FED

Federal Government

FEDESCO

FEDESCO

Publieke Energy Services Company

FEDESCO

Société publique de Services Energétiques

FEDESCO

Federal Energy Services Company

FEM

-

(Wereldmilieufonds)

FEM

Fonds pour l’Environnement Mondial

GEF

Global Environment Facility

FIDA

-

Internationaal Fonds voor
Landbouwontwikkeling

FIDA

Fonds International de Développement Agricole

IFAD

International Fund for Agricultural Development

FIRST

-

Vorming en impuls voor wetenschappelijk en
technologisch onderzoek

FIRST

Formation et Impulsion à la Recherche
scientifique et technologique

-

programme to provide training and impetus for
scientific and technical research

FLOODMOIST

-

Overstromingskartering en bodemvochtbepaling
voor een verbeterd waterbeheer

-

Cartographie des inondations et estimation de
l’humidité du sol pour une meilleure gestion de
l’eau

FLOODMOIST

Flood mapping and soil moisture retrieval for
improved water management

FloodResilien
City

-

EU-gefinancierd project waarbinnen de
verantwoordelijke publieke autoriteiten in
acht steden van Noordwest-Europa beter
kunnen leren omgaan met het gevaar van
overstromingen in de stedelijke gebieden

-

projet financé par l’UE qui permet aux
pouvoirs publics responsables de huit villes de
l'Europe du Nord-Ouest de mieux s'attaquer
aux problèmes des inondations dans les zones
urbaines

FloodResilien
City

EU-funded project which enables responsible
public authorities in eight cities in North West
Europe to better cope with floods in urban areas

FLW

-

Waals woningfonds

FLW

Fonds du Logement Wallon

-

Walloon housing fund

FOD

FOD

Federale Overheidsdienst

SPF

Service Public Fédéral

FPS

Federal Public Service

FOD BZ

FOD BZ

Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF AE

Service Public Fédéral Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au
développement

-

Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign
Trade and. Development Cooperation

FONL

-

Fonds voor opleiding tot het onderzoek in
nijverheid en landbouw

FRIA

Fonds pour la formation à la Recherche dans
l’Industrie et dans l’Agriculture

-

Research education in industry and agriculture

FOREM

-

Waalse overheidsdienst voor beroepsopleiding
en arbeidsbemiddeling

FOREM

Service public wallon de l'emploi et de la
formation professionnelle

-

Walloon public service of work and professional
education

FP

-

Aanspreekpunt

-

Point focal

FP

Focal Point

FPB

FPB

Federaal Planbureau

BFP

Bureau Fédéral du Plan

FBP

Federal Planning Bureau

FPS

FOD

Federale Overheidsdienst

SPF

Service Public Fédéral

FPS

Federal Public Service

FR

VG

Vlaams Gewest

RF

Région flamande

FR

Flemish region

FRCE

FRGE

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

FRCE

Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie

-

Fund for the reduction of the overall cost of
energy

FRFC

-

Fonds voor collectief fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek

FRFC

Fonds de la Recherche Fondamentale Collective

-

Fund for Collective Fundamental Scientific
Research
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FRGE

FRGE

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

FRCE

Fonds de réduction du coût global de l'énergie

-

Fund for the reduction of the overall cost of
energy

FRIA

-

Fonds voor opleiding tot het onderzoek in
nijverheid en landbouw

FRIA

Fonds pour la formation à la Recherche dans
l’Industrie et dans l’Agriculture

-

Fund for research education in industry and
agriculture

FRS-FNRS

-

(Nationaal) Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek

FRS- FNRS

Fonds (National) de la Recherche Scientifique

-

(National) Fund for Scientific Research

FRSM

-

Fonds voor medisch-wetenschappelijk
onderzoek

FRSM

Fonds de la Recherche Scientifique Médicale

-

Fund for Medical Scientific Research

FSC

-

Raad voor duurzaam bosbeheer

-

Conseil de bonne gestion forestière

FSC

Forest Stewardship Council

FSCC

-

Speciaal Fonds voor Klimaatverandering

FSCC

Fonds spécial pour les changements climatiques

SCCF

Special Climate Change Fund

FTIR

FTIR

Fourier-transformatie infrarood spectro(foto)metrie

IRTF

Spectro(photo)métrie InfraRouge à Transformée
de Fourier

FTIR

Fourier-Transform InfraRed spectro(photo)metry

FUST

-

Vlaams Trustfonds ter ondersteuning van
wetenschappelijke activiteiten van de UNESCO

-

Fonds de dépôt UNESCO-Flandre pour les
sciences

FUST

The Flanders UNESCO Science Trust Fund

FWO

FWO

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

-

Fonds pour la recherche Scientifique en Flandre

-

Fund for Scientific Research Flanders

GASEPOC

-

Chemische gassensoren voor de controle op de
vervuiling door biogassen

-

Capteurs chimiques de gaz pour le contrôle de la
pollution par le biogaz

GASEPOC

Chemical Gas Sensors for Biogas Pollution
Control

GC

GSC

Groenestroomcertificaten

CV

Certificat Vert

GC

green certificate

GCOS

-

Mondiaal klimaatobservatiesysteem

SMOC

Système Mondial d'Observation du Climat

GCOS

Global climate observation system

GDP

BBP

Bruto Binnenlands Product

PIB

Produit Intérieur Brut

GDP

Gross domestic product

GEF

-

(Wereldmilieufonds)

FEM

Fonds pour l’Environnement Mondial

GEF

Global Environment Facility

GEN

GEN

Gewestelijk Expresnet

RER

Réseau Express Régional

-

Suburban network

GERB

-

Geostationaire energiebalans van de aarde

-

Bilan radiatif géostationnaire de la Terre

GERB

Geostationary Earth Radiation Budget

GES

BKG

Broeikasgassen

GES

Gaz à effet de serre

GHG

Greenhouse gas

GHG

BKG

Broeikasgassen

GES

Gaz à effet de serre

GHG

Greenhouse gas

GIEC

-

Klimaatpanel van de VN

GIEC

Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

GIS

-

Groene investeringsfondsen

-

(Système d’investissement environnemental)

GIS

Green investment schemes

GISER

-

Geïntegreerd beheer Bodem-Erosie-Afvloeiing

GISER

Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement

-

Integrated Management Soil-Erosion Runoff

GIZ

-

Duitse maatschappij voor internationale
coöperatie

-

Société allemande pour la coopération
internationale

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
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GLB

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

PAC

Politique Agricole Commune

CAP

Common Agricultural Policy

GMES

-

Europees programma voor wereldwijde
monitoring voor milieu en veiligheid

-

Surveillance mondiale pour l'environnement et
la sécurité

GMES

Global Monitoring for Environment and Security

GNC

-

Aardgas onder druk

GNC

gaz naturel comprimé

CNG

Compressed Natural Gaz

GNI

BNI

Bruto nationaal inkomen

RNB

Revenu National Brut

GNI

Gross national income

GNSS4SWEC

-

Wereldwijd satellietnavigatiesysteem voor de
monitoring van extreme weersomstandigheden
en van het klimaat

-

Système mondial de navigation par satellite
pour la surveillance des phénomènes
météorologiques violents et du climat

GNSS4SWEC

Global Navigation Satellite Systems for
monitoring severe weather events and climate

GNT-R

-

Wereldwijd terrestrisch netwerk – afzetting van
rivieren

-

Réseau mondial terrestre – décharge des rivières

GNT-R

Global Terrestrial Network – River Discharge

GOA

GOA

Geconcerteerde onderzoekacties

ARC

Actions de recherche concertées

CRA

Concerted Research Actions

GOC

GOC

Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum (van de
Europese Commissie)

CCR

Centre Commun de Recherche (de la
Commission Européenne)

JRC

Joint Research Centre (of the European
Commission)

GORE

-

Gewestelijke regering (Peru)

-

Gouvernement régional (Pérou)

GORE

Regional Government (Gobierno Regional –
Peru)

GOS

-

Wereldwijd observatiesysteem

-

Système mondial d’observation

GOS

Global Observing System

GPL

-

vloeibaar petroleumgas

GPL

Gaz de Pétrole Liquéfié

LPG

liquefied petroleum gas

GroWaDRrisk

GroWaDRrisk

Droogte-gerelateerde kwetsbaarheid- en risicoanalyse van grondwater in België

-

Evaluation de la vulnérabilité et du risque
liés à la sécheresse des ressources en eaux
souterraines en Belgique.

GroWaDRrisk

Drought-related vulnerability and risk assessment
of groundwater resources in Belgium

GSC

GSC

Groenestroomcertificaten

CV

Certificat Vert

GC

green certificate

GSN

-

GCOS Oppervlaktenetwerk

-

réseau de surface du SMOC

GSN

GCOS Surface Network

GT

WG

Werkgroep

GT

Groupe de Travail

WG

Working group

GTZ

-

Duitse maatschappij voor technische coöperatie

-

Société allemande pour la coopération technique

GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit

GWP

-

Vermogen tot opwarming van de aarde

PRG

Potentiel de Réchauffement Global

GWP

Global Warming Potential

HDD

-

Graaddagen

DJ

Degrés-Jours

HDD

Heating degree days

HEB

HEB

hernieuwbare energiebronnen

SER

Sources d’Energie Renouvelables

RES

Renewable Energy Source

HF

HF

waterstoffluoride

HF

fluorure d'hydrogène

HF

hydrogen fluoride

HFC

HFK

hydrofluorkoolstof

HFC

hydrofluorocarbone

HFC

hydrofluorocarbon

HFK

HFK

hydrofluorkoolstof

HFC

hydrofluorocarbone

HFC

hydrofluorocarbon
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HICP

HICP

Geharmoniseerde Consumptieprijsindex

IPCH

Indice des prix à la consommation harmonisé

HICP

harmonised indices of consumer prices

HOLANT

-

Holocene klimaatvariabiliteit en
ecosysteemveranderingen in de kustzone van
Oost- en Maritiem Antarctica

-

La variabilité climatique et les changements
des écosystèmes de l’Antarctique oriental et
maritime à l’Holocène

HOLANT

Holocene climate variability and ecosystem
change in coastal East and Maritime Antarctica

IA

-

uitvoeringsovereenkomst

-

Accords de mise en œuvre

IA

Implementing Agreements

IASB

BIRA

Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie

IASB

Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique

BISA

Belgian Institute for Space Aeronomy

IBGE

BIM

Brussels Instituut voor Milieubeheer

IBGE

Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement

IBGE-BIM

Brussels Environment

IBOOT

-

Impact van Biogene emissies op Organische
aerosolen en Oxidantia in de Troposfeer

-

Impact des émissions biogéniques sur les
aérosols organiques et les oxydants dans la
troposphère

IBOOT

Impact of Biogenic emissions on Organic aerosols
and Oxidants in the Troposphere

ICAO

-

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICARDA

-

Internationaal centrum voor landbouwonderzoek
in aride gebieden

-

Centre international de recherche agricole dans
les zones arides

ICARDA

International Centre for Agricultural Research in
the Dry Areas

ICC

CIS

Commissie Internationale Samenwerking

-

Commission « Coopération internationale »

ICC

International Cooperation Commission

ICE

ICL

Interministeriële conferentie voor het leefmilieu

CIE

Conférence interministérielle pour
l’environnement

ICE

Interministerial Conference for the Environment

ICE2SEA

-

Schatting van de toekomstige bijdrage van
landijs tot de stijging van de zeespiegel

-

estimation de la contribution future de la glace
continentale à l'élévation du niveau des mers

ICE2SEA

Estimating the future contribution of continental
ice to sea-level rise

ICL

ICL

Interministeriële conferentie voor het leefmilieu

CIE

Conférence Interministérielle de
l’Environnement

ICE

Interministerial Conference for the Environment

iCLIPS

-

Beperken van onzekerheden in lange termijn
klimaat- en zeeniveauprojecties op basis van het
Laatste Interglaciaal

-

Contraindre les projections à long terme du
climat et du niveau des mers sur base de la
dernière période interglaciaire

iCLIPS

Constraining long-term climate and sea-level
projections using the Last Interglacial

ICN

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

ICN

Institut des Comptes Nationaux

NAI

National Accounts Institute

ICOS

-

geïntegreerd koolstofwaarnemingssysteem

-

système intégré d'observation du Carbone

ICOS

Integrated Carbon Observatory System

ICP

ISP

Indicatief SamenwerkingsProgramma

PIC

Programme Indicatif de Coopération

ICP

Indicative Cooperation Programme

ICRAF

-

International centrum voor agrobosbouw

ICRAF

Centre international pour la recherche en
agroforesterie

-

World Agroforestry Centre

ICRISAT

-

Internationaal onderzoeksinstituut voor
landbouwgewassen in semi-aride tropen

-

Institut international de recherche sur les
cultures pour les tropiques semi-arides

ICRISAT

International Crops Research Institute for the
Semi-Arid Tropics

ICU

-

hitte-eilandeffect

ICU

Îlot de chaleur urbain

UHI

urban heat island
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IEA

IEA

Internationaal Energieagentschap

AIE

Agence Internationale de l’Energie

IEA

International Energy Agency

IEP

-

Instituut voor milieupedagogie

IEP

Institut d’EcoPédagogie

-

Institute of eco-learning

IEPF

-

Instituut voor energie en leefmilieu van de
Francofonie

IEPF

Institut de l’énergie et de l’environnement de la
Francophonie

-

Institute of energy and environment

IET

-

Internationale emissiehandel

-

Echanges internationaux de droits d’émissions

IET

International Emissions Trading

IFAD

-

Internationaal Fonds voor
Landbouwontwikkeling

FIDA

Fonds International de Développement Agricole

IFAD

International Fund for Agricultural Development

IFDD

-

Instituut van de francofonie voor duurzame
ontwikkeling

IFDD

Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable

-

Francophone Institute for Sustainable
Development

IGBP

IGBP

Internationaal Geosfeer-Biosfeer-Programma

PIGB

Programme International Géosphère-Biosphère

IGBP

International Geosphere and -BiosphereProgramme

IHO

IHO

instellingen voor hoger onderwijs

-

établissements d'enseignement supérieur

-

institutions of higher education

IHP

IHP

Internationaal Hydrologisch Programma

PIH

Programme International en Hydrologie

IHP

International Hydrological Programme

IIKW

IIKW

Interuniversitair Instituut voor
Kernwetenschappen

IISN

Institut Interuniversitaire des Sciences
Nucléaires

IISN-IIKW

Interuniversitary Institute of Nuclear Sciences

IITA

-

Internationaal instituut voor tropische landbouw

-

Institut international d’agriculture tropicale

IITA

International Institute of Tropical Agriculture

IISN

IIKW

Interuniversitair Instituut voor
Kernwetenschappen

IISN

Institut Interuniversitaire des Sciences
Nucléaires

IISN-IIKW

Interuniversitary Institute of Nuclear Sciences

IISN-IIKW

IIKW

Interuniversitair Instituut voor
Kernwetenschappen

IISN

Institut Interuniversitaire des Sciences
Nucléaires

IISN-IIKW

Interuniversitary Institute of Nuclear Sciences

ILVO

ILVO

Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

-

Institut de Recherche de l'Agriculture et de la
Pêche

-

Institute for Agricultural and Fisheries Research

IMCSP

IMCWB

Interministeriële Conferentie voor
Wetenschapsbeleid

CIMPS

Conférence InterMinistérielle de la Politique
Scientifique

IMCSP

Interministerial Conference on Science Policy

IMCWB

IMCWB

Interministeriële Conferentie voor
Wetenschapsbeleid

CIMPS

Conférence InterMinistérielle de la Politique
Scientifique

IMCSP

Interministerial Conference on Science Policy

IMEC

IMEC

Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

-

Institut Interuniversitaire de Micro-Electronique
et Composants

-

Interuniversity microelectronics centre

IMO

IMO

Internationale Maritieme Organisatie

OMI

Organisation maritime internationale

IMO

International Maritime Organization

INBO

INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

-

Institut de Recherche sur la Nature et les Forêts

-

Research Institute for Nature and Forest

INNOVIRIS

INNOVIRIS

Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie

INNOVIRIS

Institut d'encouragement de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles

INNOVIRIS

Brussels Institute for Research and Innovation
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INR

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

ICN

Institut des Comptes Nationaux

NAI

National Accounts Institute

INRA

-

Nationaal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

-

National Institute for Agricultural Research (in
France)

ION

ION

Instellingen van Openbaar Nut

OIP

Organismes d’Intérêt Public

-

public interest bodies

IPCC

-

Klimaatpanel van de VN

GIEC

Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCH

HICP

Geharmoniseerde Consumptieprijsindex

IPCH

Indice des prix à la consommation harmonisé

HICP

harmonised indices of consumer prices

IPF

-

Internationale Poolstichting

-

Fondation polaire internationale

IPF

International Polar Foundation

IRCEL

IRCEL

Intergewestelijke cel voor het leefmilieu

CELINE

Cellule interrégionale de l’Environnement

-

Belgian Interregional Cell for the Environment

IRM

KMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut

IRM

Institut Royal Météorologique

RMI

Royal Meteorological Institute

IRScNB

KBIN

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

IRScNB

Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique

-

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

IRTF

FTIR

Fourier-Transformatie Infrarood

IRTF

Spectro(photo)métrie InfraRouge à Transformée
de Fourier

FTIR

Fourier-Transform InfraRed spectro(photo)metry

ISABU

-

Burundees Instituut voor
Landbouwwetenschappen

ISABU

Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

-

Institute of Agricultural Sciences of Burundi

ISESCO

-

Islamitische organisatie voor educatie,
wetenschap en cultuur

-

Organisation islamique pour l’Education, les
Sciences et la Culture

ISESCO

Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization

ISF

-

Bladoppervlak-index

ISF

Indice de Surface Foliaire

LAI

Leaf area Index

ISP

ISP

Indicatief SamenwerkingsProgramma

PIC

Programme Indicatif de Coopération

ICP

Indicative Cooperation Programme

ISRIB

IWOIB

Instituut ter bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie
van Brussel

IRSIB

Institut d'encouragement de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles

ISRIB

Institute for the encouragement of Scientific
Research and Innovation of Brussels

ISSeP

-

Wetenschappelijk Instituut van de overheid

ISSeP

Institut Scientifique de SErvice Public

-

Scientific Institute of Public Service

ITL

-

Internationaal transactielogboek

-

Journal des transactions internationales

ITL

International transaction log

IWT

IWT

Agentschap Innovatie door Wetenschap en
Technologie

-

Agence pour l’innovation par la science et la
technologie

-

Agency for Innovation by Science and
Technology

JeROM

JeROM

Jeugd, Ruimte, Omgeving en Milieu

-

Jeunesse, Espace et Environnement

-

Youth, Space, Surroundings and Environment

JI

-

Gezamenlijke uitvoering

MOC

Mise en Œuvre Conjointe

JI

Joint Implementation

Spectro(foto)
metrie
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JKP

JKP

Jaarlijks Kostenpercentage

TAEG

Taux Annuel Effectif Global

APRC

Annual Percentage Rate of Charge

JP

-

Gezamenlijk programma

-

Programme conjoint

JP

Joint Program

JPI’s

-

Gezamenlijke programmeringsinitiatieven

-

Initiatives de programmation conjointe

JPI’s

Joint programming initiatives

JPI-CLIK-EU

-

Gezamenlijk programmeringsinitiatief dat de
kennis over klimaatverandering voor Europa
samenbrengt

-

Initiative de programmation conjointe :
connexion des connaissances sur les
changements climatiques pour l’Europe

JPI-CLIK-EU

Joint Programming Initiative Connecting Climate
Change Knowledge for Europe

JRC

-

Gezamenlijk onderzoekscentrum (van de
Europese Commissie)

CCR

Centre Commun de Recherche (de la
Commission Européenne)

JRC

Joint Research Centre (of the European
Commission)

KACCAL

-

Aanpassing van Kenya aan de
klimaatverandering in aride en semi-aride
gebieden

-

Adaptation au changement climatique dans les
zones arides et semi-arides au Kenya

KACCAL

Kenya Adapting to Climate Change in Arid and
Semi-Arid Lands

KB

KB

Koninklijk besluit

AR

Arrêté Royal

-

Royal decree

KBIN

KBIN

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

IRScNB

Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique

-

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

KIC

KIG

Kennis- en innovatiegemeenschap

-

Centre du savoir et de l'innovation

KIC

Knowledge and Innovation Communities

KLIMOS

KLIMOS

Onderzoeksplatform Klimaatverandering en
Ontwikkelingssamenwerking

-

Plate-forme de recherche sur le changement
climatique et la coopération au développement

-

Research Platform Climate Change and
Development Cooperation

KMI

KMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut

IRM

Institut Royal Météorologique

RMI

Royal Meteorological Institute

KMMA

KMMA

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

MRAC

Musée Royal d'Afrique Centrale

RMCA

Royal Museum for Central Africa

KMO

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

PME

Petites et Moyennes Entreprises

SME

small and medium-sized enterprises

KOMOSIE

KOMOSIE

koepel van milieuondernemers in de sociale
economie

-

Coupole des entrepreneurs environnementaux
dans l'économie sociale

-

dome of environmental entrepreneurs in the social
economy

KP

PK

Protocol van Kyoto

PK

Protocole de Kyoto

KP

Kyotoprotocol

KSB

KSB

Koninklijke Sterrenwacht van België

ORB

Observatoire Royal de Belgique

-

Royal Observatory of Belgium

KULeuven

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

-

Université Catholique de Leuven (Louvain)

-

Catholic university of Leuven

kWh

kWh

kiloWattuur

kWh

kiloWattheure

kWh

kiloWatthour

LAI

-

Bladoppervlak index

ISF

Indice de Surface Foliaire

LAI

Leaf area Index

LCA

LCA

Levenscyclusanalyse

ACV

Analyse du cycle de vie

LCA

Life-Cycle Assessment

lCER

-

langetermijn-CER’s

URCE-LT

Unités de Réduction Certifiées des Emissions de
long terme

lCER

Long term certified emission reduction

LDC

MOL

Minst Ontwikkelde Landen

PMA

Pays les Moins Avancés

LDC

Least Developed Countries
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LDCF

-

Fonds voor de Minst Ontwikkelde Landen

-

Fonds pour les Pays les Moins Avancés

LDCF

Least Developed Countries Fund

LNE

LNE

Leefmilieu, Natuur en Energie

-

Environnement, Nature et Energie

-

Environment, Nature and Energy

LPG

-

vloeibaar petroleumgas

GPL

Gaz de Pétrole Liquéfié

LPG

liquefied petroleum gas

LUCF

-

Verandering van landgebruik en bosbouw

CATF

Changement d’Affectation des Terres et
Foresterie

LUCF

Land Use Change and Forestry

LULUCF

-

Landgebruik, verandering in landgebruik en
bosbouw

UTCATF

Utilisation des Terres, Changement d'Affectation
des Terres et Foresterie

LULUCF

Land Use, Land-Use Change end Forestry

LV

LV

Landbouw en Visserij

-

Département de l’agriculture et de la pêche

-

Agriculture and Fishery Department

MACCBET

-

De modellering van de samenstelling van de
atmosfeer en het klimaat in België

-

Modélisation de la composition atmosphérique
et du climat pour le territoire belge

MACCBET

Modelling atmospheric composition and climate
for the Belgian territory

MACSUR

-

Modellering van de impact van
klimaatverandering op de Europese landbouw
voor de voedselveiligheid

-

Modélisation de l’impact des changements
climatiques sur l’agriculture européenne pour la
sécurité alimentaire

MACSUR

Modelling European Agriculture with Climate
Change for food Security

MAE

-

Agromilieumaatregelen

MAE

mesures agri-environnementales

-

Agri-environmental measures

MARPOL

-

Internationaal Verdrag ter voorkoming van
verontreiniging door schepen

-

Convention internationale pour la prévention de
la pollution par les navires

MARPOL

International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships

MASC

-

Modellering en evaluatie van de impact van
oppervlaktewijzigingen op het Belgisch en
West-Europees klimaat

-

Modélisation et évaluation des impacts du
changement de surface sur le climat belge et
européen de l'Ouest

MASC

Modelling and Assessing Surface Change impacts
on Belgian and Western European climate

MDG

-

Millenniumdoelstellingen

OMD

Objectifs du Millénaire pour le Développement

MDG

Millennium Development Goals

MDP

-

Mechanisme voor schone ontwikkeling

MDP

Mécanisme pour un Développement Propre

CDM

Clean Development Mechanism

MEH

MEH

Maison de l’énergie – Energie Huis

MEH

Maison de l’énergie – Energie Huis

-

Energy House

MER

MER

Milieueffectrapportage

-

Rapport d’impact sur l’environnement

EIA

Environmental Impact Assessment

MERINOVA

MERINOVA

Meteorologische risico's als drijfveer
voor milieukundige innovatie in agroecosysteembeheer

-

Les risques météorologiques comme moteurs
d’innovation environnementale dans la gestion
des agro-écosystèmes

MERINOVA

Meteorological risks as drivers of environmental
innovation in agro-ecosystem management

METAGE

-

Onderzoeksprogramma

-

Programme de recherche "Modelling Ecosystem
TrAce Gas Emissions"

METAGE

Modelling Ecosystem TrAce Gas Emissions
(research program)

MINAM

-

Ministerie voor Leefmilieu in Peru

-

Ministère de l’environnement du Pérou

-

Peruvian Ministry of the Environment

MIP

MIP

Milieu- en energietechnologie-innovatieplatform

-

plate-forme pour l'innovation et la technologie
en matière d'environnement et d'énergie

-

Environmental and Energy Technology
Innovation Platform

MIRA

MIRA

Milieurapport Vlaanderen

-

rapport environnemental flamand

-

Environmental report Flanders
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MIVB

MIVB

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer
in Brussel

STIB

Société des Transports Intercommunaux de
Bruxelles

-

Public Transport Company of Brussels

MOC

-

Gezamenlijke uitvoering

MOC

Mise en Œuvre Conjointe

JI

Joint Implementation

MODIRISK

-

Muggen, overdragers van ziekten: spatiale biodiversiteit, factoren die verandering sturen en
risico.

-

Moustiques, vecteurs de maladies: biodiversité
spatiale, facteurs de changement et risques

MODIRISK

Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity,
drivers of change, and risk

MOL

MOL

Minst Ontwikkelde Landen

PMA

Pays les Moins Avancés

LDC

Least Developed Countries

MOP

-

Meeting van de Partijen

-

Réunion des parties

MOP

Meeting Of the Parties

MOS

MOS

Milieuzorg op school

-

protection de l’environnement à l’école

-

Environmental protection at school

MOW

MOW

Mobiliteit en Openbare Werken

-

Département Mobilité et Travaux publics

-

Mobility and Public Works Department

MRAC

KMMA

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

MRAC

Musée Royal d'Afrique Centrale

RMCA

Royal Museum for Central Africa

MRG

-

Richtsnoeren voor de monitoring en rapportage
(van BKG)

-

Lignes directrices pour la surveillance et la
déclaration (des GES)

MRG

Monitoring and Reporting Guidelines

MTD

BBT

Best Beschikbare Technologie

MTD

Meilleure Technologie Disponible

BAT

Best Available Technology

MTR

-

(Tussentijdse evaluatie)

-

Examen à mi-parcours

MTR

Midterm review

MVO

MVO

maatschappelijk verantwoord ondernemen

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

-

corporate social responsibility

MYRRHA

-

Multifunctionele hybride onderzoeksreactor
voor hoogtechnologische toepassingen

-

Réacteur de recherche hybride multi-usage pour
les applications high-tech

MYRRHA

Multi-purpose hybrid research reactor for hightech applications

NAI

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

ICN

Institut des Comptes Nationaux

NAI

National Accounts Institute

NAIADES

-

Geïntegreerd Europees actieplan voor de
binnenvaart

NAIADES

programme d'action européen intégré pour le
transport par voies navigables

-

Navigation and Inland Waterway Action and
Development in Europe

NAMA

-

Nationaal geschikte mitigatiemaatregel

-

Engagements ou initiatives d’atténuation
appropriés au niveau national

NAMA

Nationally Appropriate Mitigation Action

NAPA

-

Nationale actieplannen voor adaptatie

PANA

Plan d’Action National d’Adaptation

NAPA

National adaptation programmes of action

NATO

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NAVO

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NBB

NBB

Nationale Bank van België

BNB

Banque Nationale de Belgique

NBB

National Bank of Belgium

NCC

NKC

Nationale Klimaatcommissie

CNC

Commission Nationale Climat

NCC

National Climate Commission

NCP

NKP

Nationaal klimaatplan

PNC

Plan National Climat

NCP

National climate plan

NCV

OVW

onderste verbrandingswaarde

PCI

Pouvoir Calorifique Inférieur

NCV

Net calorific value
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NDACC

-

Netwerk voor de waarneming van wijzigingen
in de atmosferische samenstelling

-

Réseau pour la détection des modifications de la
composition atmosphérique

NDACC

Network for the Detection of Atmospheric
Composition Change

NDSC

-

Netwerk voor de waarneming van
stratosferische wijzigingen

-

Réseau pour la détection des changements
stratosphériques

NDSC

Network for the Detection of Stratospheric
Change

NEHAP

-

Nationaal Actieplan voor Milieu en Gezondheid

-

Plan national d’action environnement santé

NEHAP

National Environmental Health Action Plan

NGO

NGO

niet-gouvernementele organisatie

ONG

Organisation Non Gouvernementale

NGO

non-governmental organization

NIR

NIR

Nationaal inventarisatierapport

RNI

Rapport National d’Inventaire

NIR

National inventory report

NOx

NOx

stikstofoxiden

NOx

oxydes d’azote

NOx

nitrogen oxides

N 2O

N2O

distikstofmonoxide

CNC

Commission Nationale Climat

N2O

nitrous oxide

Nationale Klimaatcommissie

N2O

protoxyde d’azote

NKC

NCC

National Climate Commission

NKP

NKP

Nationaal klimaatplan

PNC

Plan National Climat

NCP

National climate plan

NMBS

NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen

SNCB

Société Nationale des Chemins de fer Belge

-

National Railway Company of Belgium

NME

NME

Natuur- en Milieueducatie

ErE

Education relative à l’Environnement

-

Environmental education

NSDO

NSDO

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

SNDD

Stratégie Nationale de Développement Durable

NSSD

National Strategy for Sustainable Development

NSSD

NSDO

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

SNDD

Stratégie Nationale de Développement Durable

NSSD

National Strategy for Sustainable Development

NU

VN

Verenigde Naties

NU

Nations Unies

UN

United Nations

NV

NV

naamloze vennootschap

SA

Société Anonyme

Plc

Public company

OACI

-

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

ICAO

International Civil Aviation Organization

OCDE

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling

OCDE

Organisation de Coopération et de
Développement Economiques

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

OCMW

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn

CPAS

Centre Public d’Action Sociale

-

Public Center for Social Welfare

ODA

-

officiële ontwikkelingshulp

-

Aide publique au développement

ODA

Official Development Assistance

ODE

ODE

Organisatie voor Duurzame Energie

-

Organisation pour l’énergie durable

-

Organization for sustainable energy

OECD

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling

OCDE

Organisation de Coopération et de
Développement Economiques

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

OESO

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling

OCDE

Organisation de Coopération et de
Développement Economiques

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

OHP

-

Observatiecentrum van de Haute Provence

OHP

Observatoire de Haute Provence

-

Haute Provence Observatory

NKC
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OIP

ION

Instellingen van Openbaar Nut

OIP

Organismes d’Intérêt Public

-

public interest bodies

OL

OL

Ontwikkelingslanden

-

Pays en développement

-

Developing countries

OMI

IMO

Internationale Maritieme Organisatie

OMI

Organisation maritime internationale

IMO

International Maritime Organization

OMD

MDG

Millenniumdoelstellingen

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

MDG

Millennium Development Goals

OMM

WMO

Wereld Meteorologische Organisatie

OMM

Organisation météorologique mondiale

WMO

World Meteorological Organisation

ONG

NGO

niet-gouvernementele organisatie

ONG

Organisation Non Gouvernementale

NGO

non-governmental organization

O&O

O&O

onderzoek en ontwikkeling

R&D

Recherche et Développement

R&D

Research & Development

OPEC

-

Organisatie van olie-exporterende landen

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting
Countries

OPEP

-

Organisatie van olie-exporterende landen

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting
Countries

ORB

KSB

Koninklijke Sterrenwacht van België

ORB

Observatoire Royal de Belgique

-

Royal Observatory of Belgium

OTAN

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

NATO

North Atlantic Treaty Organization

OVAM

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

-

Société publique des déchets de la Région
flamande

-

Flemish Public Waste Agency

OVW

OVW

onderste verbrandingswaarde

PCI

Pouvoir Calorifique Inférieur

NCV

Net calorific value

OWSF

-

Waals Observatiecentrum voor de gezondheid
van de bossen

OWSF

Observatoire wallon de la santé des forêts

-

Walloon Observatory of forest health

PAC

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

PAC

Politique Agricole Commune

CAP

Common Agricultural Policy

PAE

EAP

EnergieAdviesProcedure

PAE

Procédure d’avis énergétique

-

Energy advice procedure

PAEE

APEE

actieplan inzake energie-efficiëntie

PAEE

Plan d’Action Efficacité Energétique

EEAP

Energy Efficacy Action Plan

PAGES

-

Studie van de klimaatveranderingen in het
verleden

-

Etude des changements climatiques passés

PAGES

Past Global Changes

PAMAXEA

-

Patronen en mechanismen van extreme
klimaatfenomenen in Oost-Afrika

-

Modèles et mécanismes des phénomènes
climatiques extrêmes en Afrique de l'Est

PAMAXEA

PAtterns and Mechanisms of climate Extremes in
East Africa

PAMs

-

Beleid en Maatregelen

-

Politiques et Mesures

PAMs

Policies and measures

PANA

-

Nationale actieplannen voor adaptatie

PANA

Plan d’Action National d’Adaptation

NAPA

National adaptation programmes of action

PCCE

WKK

Warmtekrachtkoppeling

PCCE

Production combinée de chaleur et d’électricité

CHP

Combined Heat and Power

PCI

OVW

onderste verbrandingswaarde

PCI

Pouvoir Calorifique Inférieur

NCV

Net calorific value

PDE

-

bedrijfsvervoerplannen

PDE

Plans de déplacements d’entreprises

-

Company mobility plan
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PDR

PPO

Programma voor plattelandsontwikkeling

PDR

Plans de Développement Rural

-

Rural development plans

PEACE

-

De rol van pelagische calcificatie en export van
carbonaatproductie in klimaatverandering

-

Rôle de la calcification pélagique et de
l’export de la production carbonatée dans les
changements climatiques

PEACE

Role of pelagic calcification and export of
carbonate production in climate change

PEB

EPB

Energieprestaties en binnenklimaat van
gebouwen

PEB

Performance Energétique des Bâtiments

EPB

Energy performance of buildings

PEFC

-

pan-Europees boscertificeringsinitiatief

-

Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières (initiative forestière au
niveau paneuropéen)

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes

PFC

PFK

Perfluorkoolwaterstof

PFC

perfluorocarbone

PFC

Perfluorocarbon

PFK

PFK

Perfluorkoolwaterstof

PFC

perfluorocarbone

PFC

Perfluorocarbon

PGDA

-

Programma betreffende het Duurzame Beheer
van Stikstof in de Landbouw

PGDA

Programme de Gestion Durable de l’Azote en
Agriculture

-

Programme for the Sustainable Management of
Nitrogen in Agriculture

PHP

PHP

Passiefhuis-Platform

PMP

plateforme « Maison Passive »

PMP/PHP

Passive house platform

PIB

BBP

Bruto Binnenlands Product

PIB

Produit Intérieur Brut

GDP

Gross Domestic Product

PIC

ISP

Indicatief SamenwerkingsProgramma

PIC

Programme Indicatif de Coopération

ICP

Indicative Cooperation Programme

PIE-É

-

Geïntegreerde centra van uitmuntendheid voor
energie

PIE-É

Pôles intégrés d’excellence en énergie

-

Integrated energy centers of excellence

PIH

IHP

Internationaal Hydrologisch Programma

PIH

Programme International en Hydrologie

IHP

International Hydrological Programme

PK

PK

Protocol van Kyoto

PK

Protocole de Kyoto

KP

Kyotoprotocol

PLAGE

PLAGE

Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van
Energie

PLAGE

Programme Local d'Actions de Gestion de
l'Energie

-

Local Programme of Action for Energy
Management

PLECO

-

Onderzoeksgroep voor planten- en vegetatieecologie

-

groupe de recherche sur l'écologie des plantes et
des écosystèmes

PLECO

research group of Plant and Vegetation Ecology

PLUIES

-

Preventie en strijd tegen overstromingen en hun
impact op de slachtoffers

PLUIES

Prévention et Lutte contre les Inondations et
leurs Effets sur les Sinistrés

-

Prevention and Fight against Floods and their
effects on victims

PLURISK

-

Voorspelling en beheer van risico's geïnduceerd
door extreme neerslag boven de stedelijke
omgeving

PLURISK

Prévision et gestion des risques induits par des
précipitations extrêmes dans l'environnement
urbain

-

Forecasting and management of extreme rainfall
induced risks in the urban environment

PM

-

Fijn stof

-

Particule fine

PM

Particle matter

PMA

MOL

Minst Ontwikkelde Landen

PMA

Pays les Moins Avancés

LDC

Least Developed Countries

PME

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

PME

Petites et Moyennes Entreprises

SME

Small and medium-sized enterprises
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PMP

PHP

Passiefhuis-Platform

PMP

plateforme « Maison Passive »

PMP/PHP

Passive house platform

PMP/PHP

PHP

Passiefhuis-Platform

PMP

plateforme « Maison Passive »

PMP/PHP

Passive house platform

PMRC

-

Wereldwijd programma voor klimaatonderzoek

PMRC

Programme Mondial de Recherche sur le Climat

WCRP

World Climate Research Programme

PMV

PMV

Participatiemaatschappij Vlaanderen

-

agence de financement flamande

-

Flemish Participation Company

PNC

NKP

Nationaal Klimaatplan

PNC

Plan National Climat

NCP

National Climate Plan

PNUE

-

Milieuprogramma van de Verenigde Naties

PNUE

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement

UNEP

United Nations' Environment Programme

PoA

-

Programmatische CDM

-

CDM Programmatique

PoA

Programme of Activities

POD

POD

Programmatorische federale overheidsdienst

SPP

Service Public Fédéral de Programmation

PPS

Federal Public Planning Service

ppm

-

deeltjes per miljoen

ppm

Partie par million

ppm

parts per million

PPO

PPO

Plannen voor Plattelandsontwikkeling

PDR

Plans de Développement Rural

-

rural development plans

PPP

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PPP

Partenariat Public-Privé

PPP

Public Private Partnership

PPS

PPS

Publiek-Private Samenwerking

PPP

Partenariat Public-Privé

PPP

Public Private Partnership

PPS

POD

Programmatorische federale overheidsdienst

SPP

Service Public Fédéral de Programmation

PPS

Federal Public Planning Service

PREDANTAR

-

Begrip en voorspelling van de variabiliteit
van de. Antarctische zee-ijsbedekking op
decenniaschaal

-

Comprendre et prédire la variabilité de la glace
de mer à l'échelle décennale

PREDANTAR

Understanding and predicting Antarctic sea ice
variability at the decadal timescale

PREDISOL

-

Karakterisering van de tijdsevolutie van actieve
regio's voor het voorspellen van zonnevlammen

-

Caractérisation de l'évolution temporelle
des régions actives en vue de la prédiction
d'éruptions solaires

PREDISOL

Characterization of active regions' time evolution
in view of solar flare prediction

PRFB

-

Prospectieonderzoek voor Brussel

-

Recherche prospective pour Bruxelles

PRFB

Prospective Research for Brussels

PRG

-

vermogen tot opwarming van de aarde

PRG

Potentiel de Réchauffement Global

GWP

Global Warming Potential

PRI

GIP

Gewestelijk InnovatiePlan

PRI

Plan Régional pour l’Innovation

-

Regional Innovation Plan

QA/QC

-

Kwaliteitsborging/ kwaliteitscontrole

AQ/CQ

Assurance Qualité / Contrôle de Qualité

QA/QC

Quality Control / Quality Assurance

RBC

BHG

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

RBC

Région de Bruxelles-Capitale

BCR

Brussels Capital region

Scenarios RCPs

RCP-scenario’s

Vier scenario’s van de evolutie van de
concentratie van broeikasgassen in de loop van
de 21ste Eeuw

Scénarios
RCPs

quatre scénarios relatifs à l'évolution de la
concentration en gaz à effet de serre au cours du
XXIe siècle

RCPs

Representative Concentration Pathways

R&D

O&O

Onderzoek en Ontwikkeling

R&D

Recherche et Développement

R&D

Research & Development

RDC

DRC

Democratische Republiek Congo

RDC

République Démocratique du Congo

DRC

Democratic Republic of the Congo
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REDD-ALERT

-

Verlaging van de uitstoot afkomstig van
ontbossing en degradatie door alternatieve
landgebruiken in tropische regenwouden

-

Réduction des émissions liées à la déforestation
et à la dégradation par d’autres utilisations des
terres dans les forêts pluviales des Tropiques

REDD-ALERT

Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation through Alternative Land uses in
Rainforests of the Tropics

REDD+

-

Verlaging van de uitstoot afkomstig van
ontbossing en bosdegradatie

REDD+

Réduction des émissions liées à la déforestation
et à la dégradation des forêts

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation

REG

REG

rationeel energiegebruik

URE

Utilisation Rationnelle de l'Energie

RUE

rational utilisation of energy

RELIABLE

-

Intelligente en duurzame elektrische netwerken

RELIABLE

Réseaux ELectriques Intelligents et durABLEs

-

Intelligent and sustainable electrical networks

REMA

-

Applicatie voor registerbeheer

-

Application de gestion de registre

REMA

REgistry Management Application

RER

GEN

Gewestelijk Expresnet

RER

Réseau Express Régional

-

Suburban network

RERD

-

Hernieuwbare energie voor landelijke
ontwikkeling

-

Énergie renouvelable pour le développement
rural

RERD

Renewable Energy for Rural Development

RES

HEB

hernieuwbare energiebronnen

SER

Sources d’Energie Renouvelables

RES

Renewable Energy Source

RF

VG

Vlaams Gewest

RF

Région flamande

FR

Flemish region

RIB

-

Onderzoek in Brussel

-

Recherche à Bruxelles

RIB

Research in Brussels

RMCA

KMMA

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

MRAC

Musée Royal d'Afrique Centrale

RMCA

Royal Museum for Central Africa

RMI

KMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut

IRM

Institut Royal Météorologique

RMI

Royal Meteorological Institute

RMU

-

verwijderingseenheid

-

Unité supprimée

RMU

Removal unit

RNB

BNI

Bruto nationaal inkomen

RNB

Revenu National Brut

GNI

Gross national income

RNI

NIR

Nationaal inventarisatierapport

RNI

Rapport National d’Inventaire

NIR

National inventory report

RoK

-

kennisregio

-

Région de connaissance

RoK

Region of Knowledge

RSE

MVO

maatschappelijk verantwoord ondernemen

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

-

corporate social responsibility

RTBF

-

Belgische Franstalige radio en televisie

RTBF

Radio-Télévision Belge Francophone

-

Belgian French-speaking radio and television

RUE

REG

rationeel energiegebruik

URE

Utilisation Rationnelle de l'Energie

RUE

rational utilisation of energy

S3C

-

Verstandige Consument – Verstandige Klant Verstandige Burger

-

Consommateur avisé - Client avisé – Citoyen
avisé

S3C

Smart Consumer – Smart Customer – Smart
Citizen

SA

NV

naamloze vennootschap

SA

Société anonyme

Plc

Public company

SAFECOAST

-

Duurzaam kustrisicobeheer in 2050

-

Gestion durable du risque côtier en 2050

SAFECOAST

Sustainable Coastal Risk Management in 2050

SBO

SBO

Strategisch Basisonderzoeksprogramma

-

Recherche fondamentale stratégique

-

Strategic Basic Research Programme

SCCF

-

Speciaal Fonds voor Klimaatverandering

FSCC

Fonds spécial pour les changements climatiques

SCCF

Special Climate Change Fund

SCK•CEN

SCK

Studiecentrum voor Kernenergie

CEN

Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire

SCK•CEN

Belgian Nuclear Research Center
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SCOT

-

SD

DO

SEEMP

-

Duurzame Ontwikkeling

DD

-

Beheersplan voor energie-efficiëntie op schepen

SEF

-

SEQE

-

SER

EN

Transformation intelligente du CO2

SCOT

Développement durable

SD

-

Plan de gestion de l'efficacité énergétique des
navires

SEEMP

Ship Energy Efficiency Management Plan

Standaard elektronisch formaat

-

Format électronique standard

SEF

Standard electronic format

emissiehandelssysteem

SEQE

Système d’échanges de quotas d’émission

ETS

Emission Trading Scheme

HEB

hernieuwbare energiebronnen

SER

Sources d’Energie Renouvelables

RES

Renewable Energy Sources

SET-plan

-

Strategisch plan voor energietechnologieën

-

Plan stratégique pour les technologies de
l’énergie

SET-plan

Strategic Energy Technology Plan

SF6

SF6

zwavelhexafluoride

hexafluorure de soufre

Verwarming en koeling op zonne-energie

-

chauffage et refroidissement solaire

SF6

sulphur hexafluoride

-

SF6

SHC

Solar Heating and Cooling

SIC-Adapt

SIC-Adapt

Strategisch Initiatief Cluster – Aanpassing aan
de invloeden van klimaatverandering

SIC-Adapt

Initiative stratégique de Cluster - adaptation aux
impacts du au changement climatique.

SIC-Adapt

Strategic Initiative Cluster - Adaptation to Spatial
Impacts of Climate Change

SIE

-

Energie-informatiesysteem

SIE

système d’information énergétique

-

energy information system

SIFÉE

-

Internationaal Franstalig secretariaat voor
milieubeoordeling

SIFÉE

Secrétariat International Francophone pour
l’Évaluation Environnementale

-

International French Secretariat for
Environmental Assessment

SME

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

PME

Petites et Moyennes Entreprises

SME

Small and medium-sized enterprises

SMOC

-

Globaal klimaatobservatiesysteem

SMOC

Système Mondial d'Observation du Climat

GCOS

Global climate observation system

SNCB

NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen

SNCB

Société Nationale des Chemins de fer Belge

-

National Railway Company of Belgium

SNDD

-

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

SNDD

Stratégie Nationale de Développement Durable

NSSD

National Strategy for Sustainable Development

SNETP

-

Technologisch platform voor duurzame
nucleaire energie

-

Plate-forme technologique pour une énergie
nucléaire durable

SNETP

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

SOFICO

-

Waalse maatschappij voor de aanvullende
financiering van de infrastructuren

SOFICO

Société wallonne de financement
complémentaire des infrastructures

-

Walloon company for additional financing of
infrastructure

SOLAS

-

Studie van de interacties tussen het
oceaanoppervlak en de troposfeer

-

Étude sur la couche troposphérique à la surface
de l'océan

SOLAS

Surface-Ocean-Lower Atmosphere Study

SPARC

-

Stratosferische processen en hun rol voor het
klimaat

-

Processus stratosphériques et leur rôle dans le
climat

SPARC

Stratospheric Processes and their Role in Climate

SPF

FOD

Federale Overheidsdienst

SPF

Service Public Fédéral

FPS

Federal public service

SHC
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SPF AE

FOD BZ

Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF AE

Service Public Fédéral Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au
développement

-

Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign
Trade and Development Cooperation

SPP

POD

Programmatorische federale overheidsdienst

SPP

Service Public Fédéral de Programmation

PPS

Federal Public Planning Service

SPW

-

Waalse Overheidsdienst

SPW

Service Public de Wallonie

WPS

Walloon public service

SRWT

-

Waalse gewestelijke vervoermaatschappij

SRWT

Société Régionale Wallonne du Transport

-

Regional Walloon company for transport

SSD

WDO

Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling

-

Science pour un Développement Durable

SSD

Science for a Sustainable Development

SSP

-

Enkele dienstverlener

-

Fournisseur de service unique

SSP

Single Service Provider

STEG

STEG

Stoom- en gascentrale

CCGN

Centrale à Cycle Combiné au Gaz naturel

CCGT

Combined Cycle Gas Turbine

STEP UP

-

Strategieën voor energieperformantie en
ruimtelijke ordening

-

Stratégies vers la performance énergétique et
l'urbanisme

STEP-UP

Strategies Towards Energy Performance and
Urban Planning

STEREO II

-

Onderzoeksprogramma voor aardobservatie
STEREO II

-

Programme de recherche en Observation de la
Terre STEREO II

STEREO II

(Research Programme for Earth Observation)
Support to the Exploitation and Research in Earth
Observation data

STI

-

Wetenschap, technologie en innovatie

STI

Science, Technologie et Innovation

STI

Science, Technology and Innovation

STIB

MIVB

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer
in Brussel

STIB

Société des Transports Intercommunaux de
Bruxelles

-

Brussels transport company

STOCHLIM

-

Verbetering van de beschrijving en de
voorspelling van klimaatprocessen aan de hand
van stochastische parametrisatie-schema's

-

Améliorer la description et la prévision des
processus climatiques au travers de schémas de
paramétrisation stochastique

STOCHLIM

Improving the representation and prediction
of climate processes through stochastic
parameterization schemes

SUDEMCLL

-

Effect van klimaatverandering op
rivierhydrologie en ecologie: een gevalstudie
voor interdisciplinair beleidsgericht onderzoek

-

Impact du changement climatique sur l’écologie
et l'hydrologie fluviale: Une étude de cas de la
politique de recherche orientée interdisciplinaire

SUDEMCLL

Impact of Climate Change on River Hydrology
and Ecology: A Case Study for Interdisciplinary
Policy Oriented Research

SURFEX

-

platform voor oppervlaktemodelvorming
ontwikkeld door Météo-France

SURFEX

SURface Externalisée (plateforme de
modélisation de surface développée par MétéoFrance)

-

surface modelling platform developed by MeteoFrance

SWCS

-

Waalse maatschappij voor sociaal krediet

SWCS

Société Wallonne du Crédit Social

-

Walloon company for social credit

SWL

-

Waalse woningmaatschappij

SWL

Société Wallonne du Logement

-

Walloon housing company

SYMBIOSE

SYMBIOSE

Vlaams project voor de uitwisseling van afval
tussen bedrijven

-

Projet flamand d’échange de déchets entre
entreprises

-

Flemish project for the exchange of waste
amongst firms

TAEG

JKP

Jaarlijks Kostenpercentage

TAEG

Taux Annuel Effectif Global

APRC

Annual Percentage Rate of Charge

TBE

-

Tekenencefalitis

-

Encéphalite à tiques

TBE

Tick-borne encephalitis
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TCCON

-

Netwerk voor observaties van de totale
hoeveelheid koolstof

-

Réseau d'observation de la colonne totale de
carbone

TCCON

Total Carbon Column Observing Network

tCER

-

tijdelijke CER’s

URCE-T

Unités de Réduction Certifiées des Emissions
temporaire

tCER

Temporary certified emission reduction

TEB

-

stedelijke energiebalans

-

Bilan d’énergie urbaine

TEB

Town Energy Budget

TEC

-

Waalse vervoermaatschappij

TEC

Transport en Commun en Wallonie

-

Walloon public transport company

tep

toe

Ton olie-equivalent

Tep

Tonne d’équivalent-pétrole

toe

Ton of oil equivalent

TIDE

-

Ontwikkeling van getijdenrivieren

-

Développement des fleuves soumis à la marée

TIDE

Tidal River Development

toe

toe

Ton olie-equivalent

Tep

Tonne d’équivalent-pétrole

toe

Ton of oil equivalent

TSI

-

Totale zonnestraling

-

Irradiance solaire totale

TSI

Total Solar Irradiance

TT

-

Technologieoverdracht

TT

Transfert de Technologie

TT

Technology transfer

TTC

-

Alle taksen inbegrepen

TTC

Toute taxe comprise

-

Including all taxes

TVA

BTW

Belasting op de toegevoegde waarde

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

VAT

value added tax

UCL

-

Katholieke Universiteit in Louvain-la-Neuve

UCL

Université catholique de Louvain-la-Neuve

-

Catholic university of Louvain-la-Neuve

UE

EU

Europese Unie

UE

Union Européenne

EU

European Union

UHI

-

Hitte-eilandeffect

ICU

Îlot de chaleur urbain

UHI

urban heat island

ULB

-

(Franstalige) Vrije Universiteit Brussel

ULB

Université Libre de Bruxelles

-

(French-speaking) Free University of Brussels

UN

VN

Verenigde Naties

NU

Nations Unies

UN

United Nations

UNCBD

-

Verdragen van de Verenigde Naties over de
biodiversiteit

-

Conventions des Nations Unies sur la
biodiversité

UNCBD

United Nations Convention on Biological
Diversity

UNCCD

-

Verdragen van de Verenigde Naties over de
strijd tegen de verwoestijning

-

Conventions des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification

UNCCD

United Nations Convention to Combat
Desertification

UNDP

-

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde
Naties

PNUD

Programme des Nations-Unies pour le
Développement

UNDP

United Nations Development Programme

UNEP

-

Milieuprogramma van de Verenigde Naties

PNUE

Programme des Nations Unies pour
l’Environnement

UNEP

United Nations' Environment Programme

UNESCO

-

Organisatie van de Verenigde Naties voor
onderwijs, wetenschap en cultuur

-

Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNFCCC

-

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering

CCNUCC

Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques

UNFCCC

United Nations Framework Convention on
Climate Change
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UNIDO

-

Organisatie van de Verenigde Naties voor
industriële ontwikkeling

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel

UNIDO

United Nations Industrial Development
Organization

UQA

-

toegewezen emissie-eenheid

UQA

Unité de Quantité Attribuée

AAU

assigned amount unit

URCE

-

gecertificeerde emissiereductie

URCE

Unités de Réduction Certifiées des Emissions

CER

certified emission reduction

URCE-LT

-

langetermijn-CER’s

URCE-LT

Unités de Réduction Certifiées des Emissions de
long terme

lCER

Long term certified emission reduction

URCE-T

-

tijdelijke CER’s

URCE-T

Unités de Réduction Certifiées des Emissions
temporaire

tCER

Temporary certified emission reduction

URE

REG

rationeel energiegebruik

URE

Utilisation Rationnelle de l’Energie

RUE

rational utilization of energy

URE

-

Emissiereductie-eenheid

URE

Unité de Réduction des Emissions

ERU

Emission Reduction Unit

UREBA

-

Financiering van REG-projecten in gebouwen
van het Waals Gewest

UREBA

Utilisation Rationnelle de l'Energie dans les
BAtiments

-

Rational Use of Energy in Buildings

US

VS

Verenigde Staten

-

Etats-Unis

US

United States

UTCATF

-

landgebruik, verandering in landgebruik en
bosbouw

UTCATF

Utilisation des Terres, Changement d'Affectation
des Terres et Foresterie

LULUCF

Land Use, Land-Use Change end Forestry

UV

UV

Ultraviolet

UV

Ultraviolet

UV

Ultraviolet

UWE

-

Waals verbond van ondernemingen

UWE

Union Wallonne des Entreprises

-

Walloon union of companies

VAA

VAA

Voordelen van alle aard

ATN

avantage de toute nature

-

Benefit in kind

VAT

BTW

belasting op de toegevoegde waarde

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

VAT

Value added tax

VDAB

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding

-

Office flamand de l'emploi et de la formation
professionnelle

-

Flemish Public Employment and vocational
training Service

VEA

VEA

Vlaams Energieagentschap

-

Agence flamande de l’énergie

-

Flemish Energy Agency

VEB

VEB

Vlaams EnergieBedrijf

-

Société flamande de l’énergie

-

Flemish Energy company

VG

VG

Vlaams Gewest

RF

Région flamande

FR

Flemish region

ViA

ViA

Vlaanderen in Actie

-

La Flandre en Action

-

Flanders In Action

VIL

VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek

-

Institut flamand de logistique

-

Flanders Institute for Logistics

VILT

VILT

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw

-

Centre d'Information Flamand pour l'Agriculture
et l'Horticulture

-

Flemish infocenter for agriculture and horticulture

VIM

VIM

Vlaams Instituut voor Mobiliteit

-

Institut flamand pour la mobilité

-

Flanders Institute for Mobility
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VIPA

VIPA

Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden

-

Fonds de l'Infrastructure affectée aux matières
personnalisables

-

Flemish Infrastructure Fund for Person related
matters

VITO

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek

-

Institut flamand pour la recherche technologique

-

Flemish Institute for Technological Research

VLAKWA

VLAKWA

Vlaams Kenniscentrum Water

-

Centre de Connaissance Flamand concernant
l’eau

-

Flanders Knowledge Centre Water

VLIR

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad

-

Conseil interuniversitaire flamand

-

Flemish Interuniversity Council

VLIR-UOS

VLIR-UOS

Vlaamse Interuniversitaire Raad – universitaire
ontwikkelingssamenwerking

-

Conseil flamand interuniversitaire - coopération
universitaire au développement

-

Flemish Interuniversitaire Council - university
development cooperation

VLIZ

VLIZ

Vlaams Instituut voor de Zee

-

Institut flamand de la Mer

-

Flanders Marine Institute

VMDERN

VMDERN

vice-ministerie van strategische ontwikkeling
van natuurlijke hulpbronnen

-

Vice-Ministère du développement stratégique
des ressources naturelles

-

Vice-Ministry of strategic development of natural
resources

VMM

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

-

Agence flamande de l’environnement

-

Flemish Environment Agency

VMP

VMP

Vlaams Mitigatieplan

-

Plan flamand d’atténuation

-

Flemish mitigation plan

VMSW

VMSW

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

-

Société flamande du Logement social

-

Flemish Social Housing Company

VN

VN

Verenigde Naties

NU

Nations Unies

UN

United Nations

VOC

VOS

Vluchtige organische stof

COV

Composé Organique Volatile

VOC

Volatile Organic compound

VOS

VOS

Vluchtige organische stof

COV

Composé Organique Volatile

VOC

Volatile Organic compound

VPWvO

VPWvO

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

-

Partenariat flamand “l’eau pour le
développement”

-

Flemish Partnership Water for Development

VREG

VREG

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt

-

Autorité de régulation flamande pour le marché
de l'électricité et du gaz

-

Flemish Electricity and Gas Regulatory Body

VS

VS

Verenigde Staten

-

Etats-Unis

US

United States

VSV

VSV

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

-

Fondation flamande pour la sécurité routière

-

Flemish foundation for road safety

VTFM

VTFM

Vlaamse Task Force Mitigatie

-

Task Force flamande sur l’atténuation

-

Flanders Mitigation Task Force

VUB

VUB

Vrije Universiteit Brussel

-

Université libre néerlandophone de Bruxelles

-

Free University Brussels

VZW

VZW

vereniging zonder winstoogmerk

ASBL

Association Sans But Lucratif

NPO

Non-profit organization

WADB

-

West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank

BOAD

Banque Ouest-Africaine de Développement

WADB

West African Development Bank

WAM

-

“Met bijkomende maatregelen”

-

“Avec mesures additionnelles”

WAM

“With additional measures”
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WARDA

-

Vereniging voor de ontwikkeling van de
rijstteelt in West-Afrika

ADRAO

Association pour le développement de la
riziculture en Afrique de l’Ouest

WARDA

West Africa Rice Development Association

WB

-

Wereldbank

-

Banque mondiale

WB

World Bank

WB

-

Wallonië-Brussel

WB

Wallonie-Bruxelles

-

Wallonia-Brussels

WBI

-

Wallonië-Brussel Internationaal

WBI

Wallonie-Bruxelles International

WBI

Wallonia-Brussels International

WCRP

-

Wereldwijd programma voor klimaatonderzoek

PMRC

Programme Mondial de Recherche sur le Climat

WCRP

World Climate Research Programme

WDO

WDO

Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling

SSD

Science pour un Développement Durable

-

Science for a Sustainable Development

WEISS

WEISS

Water Emissies Informatie Support Systeem

-

Inventaire des sources d’émissions (polluantes)
de l’eau - Système d’aide à la planification

WEISS

Water Emissions Inventory planning Support
System

WEM

-

“Met maatregelen”

-

“Avec mesures existantes”

WM

“With existing measures”

WG

WG

werkgroep

GT

Groupe de Travail

WG

Working group

WKK

WKK

Warmtekrachtkoppeling

PCCE

Production Combinée de Chaleur et d’Electricité
(cogénération)

CHP

combined heat and power

WMO

WMO

Wereld Meteorologische Organisatie

OMM

Organisation Météorologique Mondiale

WMO

World Meteorological Organisation

WNF/WWF

WNF/WWF

Wereld Natuur Fonds

-

Fonds mondial pour la nature

WWF

World Wide Fund for Nature

WOUDC

-

Werelddatacentrum voor ozon en ultraviolette
straling

-

Centre Mondial des Données sur l’Ozone et le
Rayonnement Ultraviolet

WOUDC

World Ozone and Ultraviolet Data Centre

WPS

-

Waalse overheidsdienst

SPW

Service Public de Wallonie

WPS

Walloon public service

WR

WG

Waals Gewest

RW

Région wallonne

WR

Walloon region

WSE

WSE

Werk en Sociale Economie

-

Emploi et économie sociale

-

Work and Social Economy Department

WTCB

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf

CSTC

Centre Scientifique et Technique de la
Construction

BBRI

Belgian Building Research Institute

WTI

WTI

Wetenschap, Technologie en Innovatie

STI

Science, technologie et innovation

STI

Science, Technology and Innovation

WWF

WNF/WWF

Wereld Natuur Fonds

-

Fonds mondial pour la nature

WWF

World Wide Fund for Nature

ZAWA

-

Zambiaanse dienst voor natuurbehoud

-

Autorité zambienne de la vie sauvage

ZAWA

Zambian Wildlife Authority

ZEE

EEZ

Economisch en Ecologisch Zone

ZEE

Zone économique et écologique

EEZ

Economic and ecologic zone
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Dit rapport werd voorbereid in samenwerking met:
Federale overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Klimaatverandering
Victor Hortaplein 40 - bus 10
B-1060 Brussel, België
e-mail: climate@environment.belgium.be
URL: http://www.klimaat.be
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie
DG Energie
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel, België
e-mail: info.eco@economie.fgov.be
URL: http://www.economie.fgov.be
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer
DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat 56
B-1210 Brussel, België
e-mail : DirMobSec@mobilit.fgov.be
URL: http://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/
Federale overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
DG Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)
Karmelietenstraat 15
B-1000 Brussel, België
e-mail: Annemarie.VanderAvort@diplobel.
fed.be
URL: http://www.dgos.be
Federaal Planbureau
Task Force Duurzame Ontwikkeling
Kunstlaan 47-49
B-1000 Brussel, België
e-mail: tfsd@plan.be
URL: http://www.plan.be

Federaal Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231
B-1050 Brussel, België
e-mail: Martine.Vanderstraeten@belspo.be
URL: http://www.belspo.be
Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
(LNE)
Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
en Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer,
Milieu & Gezondheid
Koning Albert II-laan 20 - bus 8
B-1000 Brussel, België
e-mail: beleid@lne.vlaanderen.be en lucht.
hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be
URL: http://www.lne.be
Vlaamse overheid
Departement Internationaal Vlaanderen
Afdeling Beleid
Boudewijnlaan 30 - bus 80
B-1000 Brussel, België
e-mail: info@iv.vlaanderen.be
URL: http://iv.vlaanderen.be

Vlaamse overheid
Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling
Kust
Vrijhavenstraat 3
B-8400 Oostende, België
e-mail: kust@vlaanderen.be
URL: http://www.afdelingkust.be
Leefmilieu Brussel (BIM)
Gulledelle 100
B-1200 Brussel, België
e-mail: pvanderplancke@environnement.
irisnet.be
URL: http://www.leefmilieubrussel.be
Service Public de Wallonie
Agence de l’Air et du Climat (AWAC)
Avenue Prince de Liège 7 - boîte 2
B-5100 Jambes, Belgique
e-mail: info-airclimat@wallonie.be
URL : http://airclimat.wallonie.be

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Emissie Inventaris Lucht en Milieurapport
Vlaanderen
A. Van de Maelestraat 96
B-9320 Erembodegem, België
e-mail: info@vmm.be en mira@vmm.be
URL: http://www.vmm.be en http://www.
milieurapport.be

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
/ AGERS
Direction Générale de l’Enseignement Non
Obligatoire et de la Recherche Scientifique
Rue A. Lavallée, 1
B-1080 Bruxelles, Belgique
e-mail: etienne.cools@cfwb.be
URL: http://www.recherchescientifique.cfwb.
be and http://www.enseignement.be

Vlaamse overheid
Departement Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI)
Koning Albert II-laan 35 - bus 10
B-1030 Brussel, België
e-mail : info@ewi.vlaanderen.be
URL : http://www.ewi-vlaanderen.be

IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het
Leefmilieu)
Kunstlaan 11
B-1210 Brussel, België
e-mail: biernaux@irceline.be
URL : http://www.irceline.be/

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)
Ringlaan 3
B-1180 Brussel, België
e-mail: Steven.Dewitte@meteo.be
URL: http://www.meteo.be
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Publicatie en distributie door de Federale
overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
Victor Hortaplein 40 Bus 10
B-1060 Brussel, België
Wettelijk depot: D/2013/2196/57
Dit document is eveneens beschikbaar in
het Frans en het Engels.
Een elektronische versie van dit
document is beschikbaar via het internet:
http://www.klimaat.be.
Elektronische bestellingen voor
de gedrukte brochure:
climate@environment.belgium.be
Deze brochure werd
in een klimaatneutrale
drukkerij gedrukt met
vegetale inkten op 100%
kringlooppapier met
EU-Ecolabel en FSClabel.
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