
Publieke raadpleging : Federale bijdrage tot de strijd tegen 

luchtvervuiling 

Vragenlijst over het voorontwerp van federaal actieplan 2009-2012 

 

Hieronder vindt u de vragenlijst voor het voorontwerp van actieplan 2009–

2012, Federale bijdrage tot de strijd tegen de luchtvervuiling. Mogen we u 

vragen ze geheel of gedeeltelijk in te vullen en terug te sturen naar het 

volgende adres : lucht.plan.air@health.fgov.be.  

 

Waarover bent u algemeen genomen bekommerd wat betreft de kwaliteit 

van de buitenlucht en van de binnenlucht ?  

 

De federale staat is voornamelijk bevoegd voor de omkadering van het op 

de markt brengen van producten, voertuigen,… alsook voor het beheer van 

het spoorvervoer. Welke rol moet de federale overheid volgens u spelen ?  

 

Het voorontwerp van federaal actieplan 2009-2012 stelt een reeds 

maatregelen voor inzake reductie van vervuilende emissies uit producten en 

voertuigen. Kunt u ons uw algemene mening over dit document geven ?  

 

Het is mogelijk de vervuilende uitstoot uit producten en voertuigen te 

verminderen. Die vermindering impliceert ondermeer gedragsveranderingen 

vanwege de consument en een verbetering van de milieuprestaties van 

producten en voertuigen. Welke van deze twee benaderingen lijkt u 

prioritair te zijn? Waarom ? 

 

Welke zijn de acties die uw bijzondere aandacht hebben getrokken? 

Waarom?  

 

Hebt u suggesties voor bijkomende acties in het kader van de federale 

bevoegdheden in de strijd tegen de vervuiling van de buiten- en 

binnenlucht in België?  

 

Bouw : 

De absolute prioriteit betreffende bouwproducten is een transparante en 

wetenschappelijke bepalingsmethode voor de ecologische impact van een 

bouwproduct ontwikkelen over zijn volledige levenscyclus. Dit kan later 

onder andere gebruikt worden bij de ontwikkeling van een 

communicatiemiddel voor de impact van bouwproducten op niveau van 

gebouwcomponenten die dus rekening houdt met technische 

karakteristieken zoals stabiliteit en thermische weerstand (bvb met welke 



bouwproducten maakt u een buitenmuur die het minste impact heeft op het 

milieu?.);Hoe staat U hiertegenover? 

 
Een tweede prioriteit is te komen tot een systematische evaluatie op basis 

van een risicoanalyse van bouwproducten naar hun gezondheidsimpact 

(zoals emissies naar het binnenmilieu). Hoe staat U hiertegenover? 

 

Welke andere beleidsmaatregelen inzake bouwproducten en hun impact op 

het leefmilieu of op de gezondheid, vindt U onontbeerlijk? Welke bestaande 

beleidsmaatregelen dienen volgens U te worden stopgezet? 

 

Verwarmingstechnieken 

 

Wat de luchtvervuiling en de emissies van broeikasgassen betreft : hoe 

evolueren volgens u de huisverwarming en de energieprestaties van de 

bouw (isolatie). 

 

Welke rol moeten de fabrikanten en de overheden spelen om de emissies 

van luchtvervuilende stoffen en van broeikasgassen uit 

verwarmingstoestellen te verminderen? 

 

Vervoer 

Welke is volgens u de beste manier om de luchtvervuiling en de uitstoot 

van broeikasgassen uit het huidige voertuigenpark te verminderen? Welke 

rol moeten de consumenten, de overheden en de fabrikanten daarin spelen 

?  

 

Off road 

 

Vindt u dat de oude werfmachines, tractoren, boten en oude machines een 

belangrijke bron van luchtvervuiling en lawaaihinder zijn ? Zouden ze 

systematisch moeten worden vervangen na een bepaalde 

functioneringsduur ? Welke rol moeten de constructeurs en de overheden 

hierin spelen ? 

 

Ziet u andere manieren om de uitstoot van vervuilende stoffen uit het 

machine- en tractorenpark te verminderen ?  

 

Huishoudproducten 

 

In het kader van een beleid ter vermindering van de hoeveelheden VOC’s 

die op de markt worden gebracht, zou het gehalte aan solventen van 

bepaalde producten kunnen worden verlaagd. Het gaat hier om producten 

zoals verf, vernis, beschermingsbekleding, sprays, lijm…  Denkt u dat de 



producten met een laag solventgehalte een evenwaardige gebruikskwaliteit 

bieden ? Waarom ? 

 

We gebruiken in ons dagelijks leven vele producten zoals detergenten, 

wasproducten, luchtverfrissers, lijmen,… en uit deze producten kunnen in 

ons binnenmilieu bepaalde substanties vrijkomen. Over welke producten 

maakt u zich zorgen voor uw comfort of uw gezondheid ? Hoe pakt u 

eventuele problemen aan ? Wat zouden de overheden en de producenten op 

dit vlak moeten doen ?  

 

Denkt u dat de informatie die u wordt bezorgd op de verpakking van de 

huishoudproducten u voldoende en correct inlicht? Zorgt die informatie 

ervoor dat u een specifiek gedrag tegenover bepaalde producten aanneemt 

Welke zijn uw ervaringen hierover?  

 

 

 


