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Beleidskader - Europees

Thematische strategie luchtverontreiniging (TSAP)
Communicatie Commissie 2005, herzien in 2013
Globale milieudoelstellingen + in te zetten instrumenten
Korte termijn

naleving van de luchtkwaliteitsnormen in heel de EU tegen 2020

Lange termijn
geen overschrijding WHO-richtlijnen voor gezondheid en 
kritische lasten ecosystemen

Middellange termijn (2030 t.o.v. 2005)
-50% vroegtijdige overlijdens t.g.v. PM en O3

-35% opp. ecosystemen met 
overschrijding kritische last eutrofiëring
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Beleidskader - Europees: 3 sporen

Europees luchtkwaliteitsbeleid

Richtlijnen

Emissieplafonds

Richtlijnen

Luchtkwaliteit

Richtlijnen 
normering

emissiebronnen



EU-beleid: 3-sporenaanpak

Beleid inzake emissieplafonds
NEC-richtlijn (2001/81) 

SO2, NOx, NMVOS en NH3 vanaf 2010
absolute plafonds

herziening in 2016
4 eerdere polluenten + PM2.5 (fijn stof) 
2020, 2025 en 2030 
relatieve plafonds tov 2005

Beleid inzake luchtkwaliteit
Brongerichte maatregelen



EU-beleid: 3-sporenaanpak

Beleid inzake emissieplafonds

Beleid inzake luchtkwaliteit
Richtlijn luchtkwaliteit (2008/50) en 4e dochterrichtlijn 
(2004/107)

NO2, PM10, PM2,5, SO2

ozon
Pb, As, Cd, Ni

Brongerichte maatregelen



EU-beleid: 3-sporenaanpak

Beleid inzake emissieplafo

Beleid inzake luchtkwaliteit

Brongerichte maatregelen
Minimale vereisten voor elke installatie, waar ook in EU
IED: Industrial Emissions Directive (BBT)
LCP: Large Combustion Plants, MCP: Medium Combustion Plants
Ecodesign voor producten
Mobiele bronnen

nds



Van Europees naar Vlaams beleid

EU NEC richtlijn
Rapporteringsverplichtingen: emissies (jaarlijks) en 
reductieplannen om de 4 jaar (2002 en 2006 voor NEC 1)

EU Richtlijn Luchtkwaliteit
Rapporteringsverplichtingen: 2 jaar na overschrijding 
grenswaarde (+ overschrijdingsmarge)
Uitstelaanvraag

=> beleidsplannen
Generiek Vlaams beleid
Hotspotzones 



Luchtkwaliteitsplannen: Vlaams

Saneringsplan PM voor zones in overschrijding  (2005)

NEC-reductieprogramma (2002 en 2006)
Totale emissies NOx, SO2, NMVOS, NH3

Alle bronnen
Voortgangsrapport in 2008 en addendum (NOx) 2009



Luchtkwaliteitsplannen: Vlaams

Luchtkwaliteitsplan NO2 (2012)
Overschrijding te wijten aan hogere NOx emissies 
dieselwagens 
Samenwerking diverse departementen
VORA 2013 (over 2012), 2014 (over 2013), 2015 (over 
2014), gepland: 2016 (eindrapportering over 2015)
Focus maatregelen wegverkeer

personenvervoer, vrachtwagens

Ook andere sectoren
stoken, scheepvaart, industrie



Luchtkwaliteitsplannen: Lokaal

Actieplan fijn stof in de industriële hotspotzones (2007)
Gentse kanaalzone, Oostrozeke, Roeselare en Ruisbroek 
Maatregelen naar industriële bronnen

Actieplan ‘Lood voor de zone Beerse’ (2010)
Gericht op bedrijf

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad 
Antwerpen (2008)

Industrie, wegverkeer, scheepvaart, spoorverkeer, 
havengebonden werktuigen en huishoudens



Luchtkwaliteitsplan lokaal –
A’pen

Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad 
Antwerpen (2014 - 2018)

Opgesteld in samenwerking met dept. MOW, stad 
Antwerpen en de Haven van Antwerpen
Stuurgroep en werkgroepen voor opvolging acties

WG kennisopbouw
WG binnenstedelijke mobiliteit
WG blootstelling bevolking
WG mobiliteit ihkv OHA (ontwikkeling haven Antwerpen)
WG woon-werkverkeer ihkv OHA

Jaarlijkse rapportering stand van zaken acties 
(indicatoren) en milieutoestand (emissies en 
luchtkwaliteit)



Luchtkwaliteitsplan lokaal –
Gent

Actieplan voor Gent, kanaalzone en omgeving 
(2016 - 2020)

Gezamenlijk initiatief Vlaams minister leefmilieu, stad Gent, 
Zelzate, Evergem, havenbedrijf Gent, Vegho-VOKA, provincie 
Oost-Vlaanderen
Via participatief proces:

Startconferentie (26/04/2014)
Stuurgroep met partners en werkgroepen (federaties)

Stakeholderconferentie (ruim): maart 2016



Concrete maatregelen

Industrie

Verkeer

Landbouw

Huishoudens
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Industrie

Vlaremwetgeving
Geleide en niet-geleide emissies
Maatregelen naar op- en overslag industrie - reglementering 
diffuus stof (2013)

Voorwaarden in individuele vergunningen
o.a. in hotspotgebieden, grote industriële bronnen

Milieubeleidsovereenkomsten
Elektriciteit, Chemie, Glas,…



Industrie

Verderzetten van vergunningen- en handhavingsbeleid 
industrie via kosteneffectieve aanpak

O.a. op- en overslag, stookinstallaties, specifieke 
processen,…
BREF proces

Sectoroverleg rond bijkomende reductie



Bouw- en sloopwerken

Bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken stofemissies zo laag 
mogelijk houden en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk 
beperken (vanaf 1 januari 2017)

via VLAREM



Verkeer

Verkeersbelastingen
Vergroening BIV (2012)
Vergroening jaarlijkse verkeersbelasting (2016)

=>shift richting benzine  

Kilometerheffing voor vrachtwagens (2016)
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Verkeer

Aankoopbeleid  
Ecoscore-website voor personenvoertuigen

www.ecoscore.be

Vlaamse overheid geeft het goede voorbeeld
Roetfilterpremie personenwagens en bestelwagens
Ecologiepremie voor roetfilter vrachtwagens

Actieplan Clean Power for Transport (2016)
aankooppremie max 5000 euro zero-emissiewagens
laadinfrastructuur (5000 elektrische laadpunten tegen 2020)

projectsubsidies
gids voor steden en gemeenten
communicatie
…

http://www.ecoscore.be/
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Verkeer

90 km/uur bij smogalarm
snelheidsbeperking tot 90 km/u
gedurende PM-episodes 

(2 opeenvolgende dagen > 70 µg/m³) 

Vlaams kader LEZ (Lage Emissie Zone) (2016)
Antwerpen
Gent
(Brussel)

Advisering en ondersteuning lokale besturen
www.mimolo.be
tools, maatregelen

http://www.mimolo.be/
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Verkeer

Scheepvaart
vergroening binnenvaart

alternatieve aandrijving
nabehandelingstechnieken

uitbouw walstroomnetwerk

logistieke consulenten



Houtverbranding

Sensibiliseringscampagne stookslim
www.stookslim.be

Verbod op verbranding in open lucht
ook biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten

stimuleren van lokaal stookverbod bij smogperiodes

bijkomende maatregelen in overleg sector

http://www.stookslim.be/


Landbouw

Emissie-arm aanwenden mest

Ammoniak-emissie-arme stallen

Mestverwerking



Landbouw

Maatregelen uit de “PAS-lijst”
Diverse emissie-arme vloersystemen
Drijvende ballen in mestkelder
Beweiden in groep
Luchtwassers
…

Verdere NH3-emissiereducties te overleggen ifv respecteren 
NEC-plafond en impact op fijn stof



Geïntegreerd luchtbeleidsplan

NO2-grenswaarde niet gehaald in 2015
30/09/2016: verplichte rapportering aan Europese 
Commissie (oppervlakte, km weg en bevolking in 
overschrijding in zones haven Antwerpen en agglomeratie 
Antwerpen)
Art 23 richtlijn 2008/50/EG: nieuw plan vereist (om duur 
overschrijding zo kort mogelijk te houden) 

NEC-richtlijn met nieuwe uitstootplafonds NO2, PM2,5, NH3, 
SO2, VOS: in fase van definitieve goedkeuring

Verdere verbetering van de luchtkwaliteit, gezondheid, 
ecosystemen (visie 2050)

=> Nieuw actieplan



Dank voor uw 
aandacht
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