
Algemene inleiding    3 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INLEIDING 
 



4    Algemene inleiding 
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 



Algemene inleiding    5 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

1. Oorsprong van het federaal rapport inzake milieu 
 
Het wettelijk en reglementair kader: De wet van 5 augustus 2006 betreffende 
de toegang van het publiek tot milieuinformatie 
 
De verplichting om een federaal verslag over het milieu op te maken, vindt zijn oorsprong in 
richtlijn  2003/4/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  28  januari  2003  inzake 
de toegang van het publiek tot milieu‐informatie1. Artikel 7.3. van de richtlijn stelt inderdaad 
dat: “Onverminderd  eventuele  specifieke  rapportageverplichtingen  uit  hoofde  van 
de Gemeenschapswetgeving treffen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat 
nationale en, waar passend, regionale of  lokale verslagen over de toestand van het milieu met 
regelmatige tussenpozen van ten hoogste vier jaar worden gepubliceerd; deze verslagen moeten 
informatie bevatten over de kwaliteit van en de druk op het milieu.” 
 
Dit  rapport  is  nieuw,  zoals  gesteld  in  de  memorie  van  toelichting  van  de  wet  van  
5  augustus  20062  betreffende  de  toegang  van  het  publiek  tot  milieu‐informatie, 
die voormelde richtlijn omzet: “In het  licht van een volledige en geïntegreerde omzetting van 
de richtlijn, maar ook van een goed milieubeheer, voorziet dit ontwerp van wet in de invoering 
van een vierjaarlijks rapporteringsysteem, dat in het kader van de federale milieubevoegdheden 
is opgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de staat van het federale milieubeleid en 
de staat van het mariene milieu. Deze nieuwe verplichting  is zeer belangrijk, daar zij het voor 
het eerst mogelijk maakt dat op  federaal niveau aan de Kamers en het publiek verslag wordt 
uitgebracht  over  het  gevoerde  milieubeleid,  naar  het  voorbeeld  van  wat  er  reeds  lang  op 
gewestelijk vlak gebeurt.”3. Artikel 17§1 van de wet voorziet dat de definitieve goedkeuring 
van  het  rapport  onder  de  bevoegdheid  valt  van  de  Minister  van  Leefmilieu,  die  het  ter 
informatie neerlegt bij de wetgevende kamers. 
 
Werkkader:  het  koninklijk  besluit  van  28  september  2007  betreffende  de 
regels voor het opstellen van het federale milieurapport 
 
De  publicatie  van  het  eerste  rapport  is  in  de  wet  voorzien  tegen  eind  juni  2010  zodat 
een overzicht kan worden gegeven van de evolutie van het federale milieubeleid gevoerd van 
2004  tot  2008.  Het  rapport  wordt  om  de  vier  jaar  opgesteld.  Halverwege  elke 
rapporteringcyclus  moet  een  nota  over  de  milieu‐indicatoren  worden  opgesteld  waarin 
de belangrijkste  vastgestelde  evoluties  worden  weergegeven.  Dit  federale  rapport  wil  zich 
tevens  tot  het  publiek  richten,  waarbij  er  precieze  wetenschappelijke  en  technische 
informatie  zal  worden  verstrekt.  Het  geeft  de  toestand  weer  van  het  mariene  milieu  in 
het rechtsgebied van België  en beschrijft de doeltreffendheid van het  federale milieubeleid. 
Een dergelijk rapport is niet alleen vernieuwend maar ook zeer bijzonder omdat de klassieke 
weergaven  van  de  toestand  van  het milieu  vaak  tot  doel  hebben  om  uitsluitend  de  nabije 
ecosystemen  of  milieuelementen  (bodem,  water,  lucht,  natuur,  enz.)  en  de  positieve  of 
negatieve  evoluties  te  belichten,  gemeten  ten  opzichte  van  een  fysieke  omgeving,  dat  wil 
zeggen de  ons omgevende natuurelementen. Gelet  op de  specifieke  federale bevoegdheden 
inzake  leefmilieu,  die  alleen  voor  het  mariene  milieu  rechtstreeks  van  toepassing  zijn  op 
een natuurlijk/territoriaal  “federaal”  leefmilieu, wijkt  dit  rapport  dus  af  van  deze  klassieke 
aanpak en wil het het volledige federaal gevoerde milieubeleid evalueren. 
 

                                                             
1 PBEG, PB W 41 van 14 februari 2003. 
2 Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006, 1e uitg. 
3  51e  zittingsperiode  (2003‐2007),  Parlementair  document  nr.  2511, Wetsontwerp  betreffende  de  toegang  van 
het publiek tot milieu‐informatie. www.de kamer.be/FLWB/PDF/51/2511/51K2511001.pdf. 
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Dit  rapport  komt  dus  bovenop  de  drie  reeds  bestaande  regionale  rapporten  betreffende 
de toestand  van  het  milieu  en  samen  vormen  deze  rapporten,  in  de  zin  van  richtlijn 
2003/4/EG, het “nationale” rapport betreffende de toestand van het milieu in België. 
 
Het  DG  Leefmilieu  van  de  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  voedselketen  en 
Leefmilieu  heeft  voor  de  opstelling  van  de  tekst  zowel  het  rapporteringproces  als  de 
bijdragen van elke betrokken  federale  instantie  (die  een milieubeleid voert)  gecoördineerd 
via  een  door  elke  voogdijminister  aangeduid  “milieurapporteringscontactpunt”4.  
Om  een  goede  intrafederale  samenwerking  te  verzekeren,  werd  een  Begeleidingscomité 
opgericht, die het verloop van het rapporteringproces opvolgt, voor een correcte opname in 
het  rapport  van  de  ontvangen  milieu‐informatie  zorgt  en  de  inhoud  van  het  rapport 
goedkeurt.  
 
 

Box 1: Samenstelling van het begeleidingscomité 
 
Volgende administraties hebben aan het begeleidingscomité deelgenomen overeenkomstig 
het  koninklijk  besluit:  FOD  Justitie,  POD  Wetenschapsbeleid,  FOD  Economie,  KMO, 
Middenstand  en    Energie,  FOD  Financiën,  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van 
de voedselketen  en  Leefmilieu  (met  inbegrip  van  de  dienst  Marien  Milieu), 
FOD Binnenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, FOD Buitenlandse Zaken (met  inbegrip 
van  de  Directie‐Generaal  Ontwikkelingssamenwerking),  POD  Duurzame  Ontwikkeling, 
FOD Mobiliteit. 

 
Er werd  ook  een wetenschappelijk  comité  opgericht  dat  advies  verleent  over  de  opstelling 
van  de  vragenlijsten  die  door  de  betrokken  instanties  moeten  worden  ingevuld  en  over 
de blauwdruk van het rapport, en dat het rapportontwerp vanuit wetenschappelijk standpunt 
naleest. Dit comité werkt onder het voorzitterschap van het DG Leefmilieu en is samengesteld 
uit  acht  wetenschappelijk  gevormde  leden,  vertegenwoordigers  van  het  DG  Statistiek  en 
Economische  Informatie van de FOD Economie, van de Task Force Duurzame Ontwikkeling 
van  het  Federaal  Planbureau,  het  Federaal  Wetenschapsbeleid  en  waarnemers  van 
de gewestelijke overheden. 
 
2. Toegepaste methodologie 
 
De krijtlijnen van het federaal milieurapport worden vrij precies vastgelegd in het Koninklijk 
Besluit. In de voorbereiding van het rapport werd het accent gelegd op volgende aspecten:  

• het rapport dient zo volledig mogelijk te zijn; 
• een objectief verslag over beleidsaspecten wordt het best ondersteund door middel 

van gegevens en indicatoren; 
• het  rapport  geeft  niet  enkel  verslag  van  de  beleidsaspecten,  maar  evalueert  ook 

dit beleid. 
 
De  invulling  van  het  milieubeleid  op  Belgisch  niveau  resulteert  vaak  in  een  zeer 
gefragmenteerd  beleid  op  federaal  niveau.  Het  feit  dat  het  federaal  leefmilieubeleid  zeer 
gefragmenteerd is, heeft een grote impact op het rapport:  

• in de eerste plaats  is het definiëren van  indicatoren en/of het vinden van sluitende 
gegevens ter ondersteuning van het gevoerde beleid hierdoor een moeilijke opdracht. 
Een voorbereidende studie toonde ook aan dat slechts een beperkt aantal bestaande 
indicatoren  kunnen  gebruikt  worden  voor  het  rapporteren  over  de  bestaande 
beleidsaspecten of voor de evaluatie ervan; 

                                                             
4 Zie box 1 
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• ten  tweede  bemoeilijkt  het  gefragmenteerde  beleid  het  rapporteren  over  alle 
beleidsaspecten.   Wanneer is het rapport volledig?  Sommige aspecten zijn misschien 
niet  doorslaggevend  genoeg  of  dusdanig  detaillistisch  dat  rapporteren  hierover 
weinig  zinvol  lijkt.  Een  tweede  voorbereidende  studie, met  name  het  opstellen  van 
een  blauwdruk  diende  reeds  in  grote  mate  de  te  vermelde  beleidslijnen 
te omschrijven.   De blauwdruk  toonde, na analyse van het wetenschappelijk comité, 
duidelijk  aan  dat  coherentie  en  een  gelijk  niveau  van  detail  in  het  rapport 
een duidelijk probleem zou worden. 

 
De  bekomen  blauwdruk  van  het  rapport  werd  niet  gezien  als  een  absolute  basis  voor 
het eerste  milieurapport.  Teneinde  zeker  te  zijn  dat  het  rapport  alle  beleidsaspecten  zou 
bevatten en alle nodige informatie te verzameld, werd voor het schrijven van het rapport zelf 
een  algemene  vragenlijst  opgesteld  die  voor  elk  beleidsaspect  diende  te  worden  ingevuld. 
De  antwoorden  op  de  vragenlijst  (goedgekeurd  door  het  wetenschappelijk  en 
begeleidingscomité  van  het  rapport)  werden  gebruikt  als  basistekst  voor  het  rapport. 
Vetrekken  van  deze  basistekst  werden  vervolgens  meer  specifieke  vragen  gesteld  om 
de resterende  hiaten  in  de  informatie  op  te  vullen.  In  parallel  met  dit  proces  werden 
de antwoorden  van  de  verschillende  vragenlijsten  naast  elkaar  gelegd  om  te  zien  of  er  in 
het geheel  niet  opnieuw  beleidsaspecten  ontbraken.    Waar  dit  het  geval  was,  werd  dit 
rechtgezet,  wat  resulteerde  in  extra  bijdragen  van  onder  andere  het  FAVV,  het  WIV, 
de federale wetenschappelijke instellingen, Fedesco, enz. 
Na  dit  proces  van  bevraging  ging  de  eigenlijke  redactiefase  van  start.  De  antwoorden  op 
de verschillende vragenlijsten werden in een tekst gegoten en de verschillende hoofdstukken 
werden  tegen  elkaar  afgewogen  in  het  licht  van  coherentie  en  eenzelfde  niveau  van  detail. 
Ook in dit proces werden nog punctuele extra vragen naar informatie gesteld. 
 
De structuur van het rapport 
 
De  opbouw  van  het  rapport  wordt  in  grote  mate  bepaald  door  het  feit  dat  de  informatie 
opgevraagd  werd  door  middel  van  vragenlijsten.  Hierdoor  werd  het  een  onmogelijke 
opdracht  om  verschillende  beleidsaspecten  samen  te  brengen  onder  eenzelfde  thema.  
 
Om dit  concreter  te maken met  een  voorbeeld:  zo  is  het  volledige  federale  beleid  omtrent 
biodiversiteit terug te vinden op verschillende plaatsen in het rapport, met name in de tekst 
die  gebaseerd  is  op  de  vragenlijst  biodiversiteit,  maar  deels  ook  in  de  tekst  afkomstig  uit 
de vragenlijst marien beleid, mobiliteit, energie, ontwikkelingssamenwerking, …  
 
Met  het  volle  besef  dat  dit  de  zaken  niet  vereenvoudigt  voor  de  lezer  zijn  er 
overzichtstabellen per deel die verwijzen naar de specifieke verwante onderwerpen,  indien 
men een volledig beeld wil krijgen van een bepaalde thematiek. 
 
De milieuindicatoren 
 
Dit punt wordt slechts summier aangehaald omdat de milieu‐indicatoren het voorwerp zullen 
uitmaken  van  een  specifieke  nota  halverwege  het  federale  rapport, meer  bepaald  in  2010, 
waarin de vastgestelde belangrijke evoluties zullen worden weergegeven. 
In  2004  heeft  de  Task  Force  Duurzame  Ontwikkeling  van  het  Federaal  Planbureau 
de indicatoren  omschreven  als  instrumenten  die  een  synthetische  of  vereenvoudigde maat 
zijn  van  relevante  gegevens  met  betrekking  tot  de  toestand  of  de  evolutie  van  bepaalde 
verschijnselen.  Het  zijn  communicatie‐  en  hulpmiddelen  tot  besluitvorming,  die  zowel 
kwantitatief als kwalitatief van aard kunnen zijn. De indicatoren zijn dus middelen waarmee 
bepaalde  verschijnselen  kunnen  worden  voorgesteld  en  geanalyseerd.  Het  gebruik  van 
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de indicatoren is dus gedeeltelijk afhankelijk van een beleidskeuze. Dat verklaart waarom het 
probleem van de indicatoren vaak zeer “gevoelig” ligt5. 
Het Europees Milieuagentschap stelde in 19996 dat communicatie de belangrijkste functie is 
van  de  indicatoren:  zij  kunnen  de  uitwisseling  van  informatie  over  het  probleem  dat  zij 
behandelen, mogelijk maken of bevorderen. Het doel ervan is normaal gezien een complexe 
realiteit te vereenvoudigen door nadruk te leggen op bepaalde, belangrijk geachte aspecten, 
waarover gegevens beschikbaar zijn. 
Wat  de  uitwerking  van  de  beleidslijnen  betreft,  worden  de  milieu‐indicatoren  voor  drie 
belangrijke doelstellingen gebruikt: 

1. informatie  verschaffen  over  milieuproblemen  zodat  besluitvormers  de  eventuele 
ernst ervan kunnen inschatten; 

2. de  uitwerking  van  een  beleid  en  het  stellen  van  prioriteiten  ondersteunen  door 
de belangrijkste  factoren  die  aan  de  oorsprong  liggen  van  de  druk  op  het  milieu 
te identificeren; 

3. toezien op de gevolgen van de reacties van het beleid. 
 
De milieu‐indicatoren kunnen bovendien worden gehanteerd als een krachtig instrument om 
het publiek te sensibiliseren voor de milieuproblemen. 
 
Het  Europees  Milieuagentschap  heeft  de  indicatoren  in  4  grote  categorieën  ingedeeld, 
de beschrijvende  indicatoren,  de  prestatie‐indicatoren,  de  milieu‐efficiëntie‐indicatoren  en 
de welzijnsindicatoren. 
 
In  het  geval  van  het  voorliggend  rapport  is  de  keuze  van  indicatoren  is  in  grote  mate 
gebaseerd op de beschikbaarheid ervan. 
 
Evaluatie 
 
Voor  de  evaluatie  van  de  beleidsaspecten  werden  de  teksten  gebaseerd  op  volgende 
antwoorden van de vragenlijst:  

• doeltreffendheid (bereikt het gevoerde beleid zijn initiële doelstelling?); 
• het reële effect van het beleid; 
• de  efficiëntie  van  het  beleid  (de  relatie  tussen  de  ingezette  inputs  en  het  bereikte 

resultaat); 
• de coherentie van de doelstellingen; 
• beleidsintegratie  (synergieën  tussen  beleidslijnen  en/of  de  link  met  andere  pijlers 

van duurzame ontwikkeling). 
Het beantwoorden van dit deel van de vragenlijst bleek voor vele experten geen eenvoudige 
opdracht omwille van volgende redenen:  

• afwezigheid van indicatoren en/of cijfermateriaal om de uitspraken te staven; 
• het gekozen beleid is te “geïsoleerd” en er werd geen evaluatie op gemaakt; 
• de nieuwheid van de materie. 

Dankzij een specifieke coaching brachten veel experten toch nog waardevolle informatie aan 
omtrent de evaluatie van de beleidsaspecten. 

                                                             
5N.  Zuinen :  “Indicateurs  pour  un  Développement  durable:  aspects  méthodologiques  et  développements  en 
cours »,  Task  Force  Développement  durable  du  Bureau  fédéral  du  Plan,  working  paper  04‐04,  februari  2004. 
www.plan.be/admin/uploaded/200605091448101.WP0404fr.pdf. 
6EEA Technical report N° 25: “Environmental indicators: Typology and overview” prepared by Edith Smeets and 
Rob Weterings (TNO Centre for Strategy, Technology and Policy, The Netherlands), Copenhagen 1999. 
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3. Het institutioneel kader van de federale staat 
 
3.1 België is een federale staat7 
 
Van 1830 tot 1970 was de Belgische staat een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Deze keuze 
berustte op het beginsel van de eenheid van wetgeving en regering voor het hele Belgische 
grondgebied.  Wel  werden  er  door  de  grondwetgevende  macht  twee  gedecentraliseerde 
machtsniveaus  erkend:  de  gemeenten  en  de  provincies.  Deze  oefenden 
de uitvoeringsbevoegdheden  uit  die  hen  werden  verleend  door  de  centrale  overheid  en 
bleven ook onder haar voogdij staan. 
 
Sinds  1970  werd  de  Belgische  Grondwet  vijf  maal  herzien  (1970,  1980,  1988‐89,1993  en 
2001).  Deze  herzieningen  hebben  de  eenheidsstructuur  van  de  staat  grondig  gewijzigd  en 
bevestigden het federale karakter van België. 
 
Artikel  één  van  de  Grondwet  van  17  februari  1994  geeft  concreet  weer  wat  het  in  1970 
aangevangen  staatshervormingsproces  inhoudt.  Het  luidt  als  volgt:  “België  is  een  federale 
staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten” (zie figuur 1). 
 
In  artikel  2  en  3  van  de  Grondwet  wordt  bepaald  dat  er  drie  gemeenschappen  zijn: 
de Vlaamse Gemeenschap,  de  Franse  Gemeenschap  en  de Duitstalige  Gemeenschap  en  drie 
gewesten:  het  Vlaamse  Gewest,  het Waalse  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest.  
Er  dient  te  worden  opgemerkt  dat  de  instellingen  van  de  Vlaamse  Gemeenschap  ook 
de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest uitoefenen. Deze deelstaten beschikken over eigen 
politieke  instellingen:  een  éénkamerparlement,  een  regering  en  een  administratie.  
Hun normatieve handelingen nemen  de vorm aan van decreten  (behalve voor het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest  dat  via  verordeningen  handelt)  met  eenzelfde  juridische  impact  en 
waarde als de federale wet. 
 
De  federale overheid  is belast met aangelegenheden van algemeen belang voor alle Belgen, 
los van enige taal‐, culturele of territoriale overwegingen, maar ook met de bescherming van 
de Belgische belangen in het buitenland, bijvoorbeeld: het rechtssysteem, de ordehandhaving 
(federale  politie),  landsverdediging  en  civiele  bescherming,  de  Economische  en  Monetaire 
Unie, de sociale zekerheid, de arbeidsreglementering en de bescherming van de werknemers, 
het  buitenlands  beleid,  met  inbegrip  van  buitenlandse  handel  en  immigratiebeleid, 
het territoriale zeebeleid, de exclusieve economische zone en het Continentaal Plat. 
 
De gemeenschapsinstellingen zijn belast met aangelegenheden betreffende de personen zoals 
cultuur, onderwijs, gezondheid, de hulp aan personen, enz.  
 
De  gewestinstellingen  zijn  dan weer  belast met  aangelegenheden  betreffende  een  bepaald 
domein,  zoals  leefmilieu  (waarbij  de  federale  overheid  toch  nog  bepaalde  bevoegdheden 
behoudt),  ruimtelijke  ordening  en  stedenbouw,  economisch  beleid,  landbouw, 
werkgelenheid, enz. 

                                                             
7 J. Brassinne de la Buissière : « La Belgique fédérale », Dossier du Crisp N°40, Bruxelles, 1994. 
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Figuur 1: Organisatie van de Belgische federale staat8. 

 

 
 
 

Box 2: Enkele belangrijke kenmerken van het Belgische federalisme: 
 
• Het  Belgische  federalisme  verkeert  in  staat  van  “ontbinding”,  zo  wordt  gezegd, 

aangezien de deelstaten bevoegdheden uitoefenen die  langzamerhand van de  centrale 
macht worden onttrokken; 

• Afwezigheid  van  hiërarchie  van  normen  tussen  de  (federale)  wet,  het  decreet  en  de 
verordening  (deelstaten):  de  federale  normen  staan  dus  niet  boven  de  gewest‐  en 
gemeenschapsnormen9; 

• Verlenging  van  de  interne  bevoegdheden  van  de  Gewesten  en  Gemeenschappen  op 
internationaal niveau; 

• De  verdeling  van  de  bevoegdheden  is  hoofdzakelijk  gebaseerd  op  de  regel  van 
toekenning  op  een  bepaald machtsniveau,  het  Belgische  federalisme kan maar weinig 
gebruik maken van het systeem van concurrerende bevoegdheden zoals dat  in andere 
federale staten bestaat; 

 

                                                             
8  Kaart geleverd door de Federale Overheidsdienst Informatie. 
9 De wetgever heeft een uitzondering voorzien om de  internationale rol en de  functie van Brussel als hoofdstad 
te behouden.  De  federale  regering  kan  bij  koninklijk  besluit  een  verordening  opheffen  en  dit  uitsluitend  voor 
de volgende drie domeinen: stedenbouw en ruimtelijke ordening, openbare werken en vervoer. In dat geval kan 
de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers,  binnen  een  welbepaalde  termijn  en  onder  bepaalde  voorwaarden, 
deze verordening vernietigen. 
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3.2 De verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en 
de gewesten op het gebied van leefmilieu 

 
Historische inleiding 
 
De voorloper van het huidige kader van de milieureglementering in België was een wettekst 
over  geklasseerde  inrichtingen,  aangenomen  sinds  1810.  De Wet  op  de  jacht,  het  Bos‐  en 
het Veldwetboek,  die  alle  drie  meer  dan  een  eeuw  hebben  bestaan,  behoren  tot  de  eerste 
voorbeelden van milieuwetgeving in België: hoewel herhaaldelijk gewijzigd, zijn deze teksten 
nog  steeds  gedeeltelijk  in  werking.  Tussen  het  milieu  van  de  jaren  60  en  het  milieu  van 
de jaren  70,  werden  een  aantal  nationale  wetten  afgekondigd  om  aan  de  verschillende 
milieubekommernissen  tegemoet  te  komen,  meer  bepaald  betreffende  de  lucht‐10  en  de 
waterverontreiniging11, natuurbescherming12, geluidshinder13 en gevaarlijk afval14. 
 
In januari 1973 werd dan voor het eerst bij de “centrale” regering een minister aangesteld die 
bevoegd  was  voor  het  leefmilieu.  Vanaf  1974  werd  voorlopig  en  proefondervindelijk  met 
de overdracht  van  bepaalde  milieubevoegdheden  aan  de  gewesten  begonnen.  De  Wet 
Perin‐Vandekerckhove  van  1  augustus  1974  richtte  daarom  “ter  voorbereiding” 
gewestinstellingen  op,  die  hun  beleid,  meer  bepaald  op  het  gebied  van  de  jacht,  visserij, 
en bos‐  en  waterbeleid  vrij  konden  bepalen.  Vervolgens  werd  met  de  goedkeuring  van 
de bijzondere wet  van  8  augustus  1980  tot  hervorming  der  instellingen,  bevestigd  dat  ook 
milieubescherming,  natuurbehoud,  afval‐  en  waterbeheer  onder  gewestelijke  bevoegdheid 
kwamen. 
 

3.2.1 De federale bevoegdheden op milieugebied 
 
In het federale België zijn vooral de gewesten bevoegd inzake milieubescherming (principieel 
gewestelijke  bevoegdheid).  De  federale  staat  behoudt  echter  significante  bevoegdheden.  
Het  gaat  hier,  volgens  de  juridische  terminologie,  ofwel  om  expliciete  bevoegdheden  ofwel 
om restbevoegdheden. 
 
Expliciete federale milieubevoegdheden 
 
Het gaat om een uitzondering op de principieel gewestelijke bevoegdheid. Deze zogenaamd 
expliciete federale bevoegdheden worden opgesomd in de bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 augustus 1980.  
Het gaat om: 
 

‐ het vaststellen van de productnormen; 
‐ de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval; 
‐ de doorvoer van afvalstoffen; 
‐ de  in‐,  uit‐  en  doorvoer  van  uitheemse  plantensoorten  evenals  van  uitheemse 

diersoorten en hun krengen. 

                                                             
10 Wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging. 
11 Wetten  van  26  maart  1971  op  de  bescherming  van  de  oppervlaktewateren  tegen  verontreiniging  en  op  de 
bescherming van het grondwater. 
12 Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. 
13 Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder. 
14 Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 
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Federale bevoegdheden die niet rechtstreeks aan het milieu zijn voorbehouden maar 
er wel van groot belang voor zijn. 
 
Er dient te worden opgemerkt dat ook op het gebied van energie, waar de integratie met het 
milieu onvermijdelijk blijkt, de federale overheid bevoegd is voor: 
 

‐ het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector; 
‐ de kernbrandstofcyclus; 
‐ de grote infrastructuren voor de stockering, het vervoer en de productie van energie. 

 
Op  het  gebied  van  landbouwbeleid,  blijft  de  federale  overheid  bevoegd  voor 
de voorbereiding  van  de  onderhandelingen  en  de  beslissingen,  alsmede  voor  de  opvolging 
van de activiteiten van de Europese instellingen. 
 
Residuaire bevoegdheid 
 
Het gaat om de bevoegdheden die niet expliciet  zijn voorbehouden, noch aan de deelstaten 
noch aan de federale overheid. Artikel 35 van de grondwet voorziet  in de overdracht ervan 
aan de deelstaten. Deze bepaling treedt in werking zodra de Grondwet de lijst van exclusieve 
bevoegdheden  van  de  federale  overheid  heeft  opgesteld  en  een  bijzondere  wet 
de uitoefeningsvoorwaarden  van  de  residuaire  bevoegdheid  door  de  deelstaten  heeft 
bepaald.  Bij  gebrek  aan  dergelijke  bepalingen  op  dit  ogenblik,  blijft  de  federale  overheid 
de residuaire bevoegdheden uitoefenen. Het gaat onder andere om: 
 

‐ de bescherming van het mariene milieu; 
‐ de toelating tot doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen. 

 
Complexiteit van het Belgische federale systeem 
 
Het Belgische federale systeem is bijzonder ingewikkeld en de milieubevoegdheden kunnen 
niet  helemaal  gescheiden  worden  uitgeoefend.  De  vertegenwoordiging  van  België  op 
internationaal  vlak  of  nog  de  ontwikkeling  van  een  coherent  beleid  op  bepaalde  gebieden 
vereist  bijvoorbeeld  de  invoering  van  verschillende  coördinatiemechanismen  tussen 
de verschillende overheden. 
 

* Deze  mechanismen  kunnen  rechtstreeks  worden  voorzien  door  de  wet  tot 
hervorming  der  instellingen,  het  gaat  meer  bepaald  over  associatie  en  overleg.  
Zo  is  een  associatie met  de  gewesten  bijvoorbeeld  vereist  voor  het  vaststellen  van 
productnormen en de doorvoer van afvalstoffen.  

 
* Overeenkomstig  de  wet  tot  hervorming  der  instellingen,  kunnen  de  federale  staat, 

de gewesten  of  de  gemeenschappen  samenwerkingsakkoorden  afsluiten  die  meer 
bepaald betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting en het gezamenlijke beheer 
van gemeenschappelijke diensten en instellingen, op de gezamenlijke uitoefening van 
eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke ontwikkeling van initiatieven. 

 
Voor  bepaalde  domeinen  dient  te  worden  opgemerkt  dat  de  wet  tot  hervorming  der 
instellingen vereist dat een dergelijk akkoord wordt afgesloten15.  
 

                                                             
15  Op  het  gebied  van  milieu  moeten  de  federale  staat  en  de  gewesten  een  dergelijk  akkoord  afsluiten  voor 
de toepassing  op  federaal  en  gewestelijk  niveau  van  de  door  de  Europese  Gemeenschap  vastgestelde  regels 
betreffende  de  risico’s  op  grote  ongevallen  bij  bepaalde  industriële  activiteiten  (SEVESO‐richtlijn).  Dit  geldt 
eveneens  voor  de  vertegenwoordiging  van  België  bij  internationale  of  supranationale  organisaties,  zie  infra  
punt 2.2. 
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15  Samenwerkingsakkoorden  verbinden  de  federale  overheid  momenteel  inzake 
milieubescherming (Zie technische bijlage nr. 2). 
 
Met  het  oog  op  het  bevorderen  van  het  overleg  en  de  samenwerking  tussen  de  entiteiten, 
heeft  het  Overlegcomité  ten  slotte  in  haar  midden  interministeriële  conferenties  opgericht.  
Zo bestaat er een Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL), samengesteld uit de ter zake 
bevoegde ministers. 
 
 
 

Tabel 1: Overzicht van de verdeling van de bevoegdheden. 
 

Thema  Gewestelijk  Federaal  Overleg16  Associatie  Medewerking/ 
Samenwerking 

 

Bevoegdheden per rechtstreeks op het milieu betrokken domein 

Productnormen  ‐  √ ‐ √ ‐ 
Geluidshinder van 
machines 

‐  √  

Biobrandstoffen  ‐  √  
Afvalstoffen  √ 

 (behalve 
doorvoer) 

‐ ‐ ‐ ‐ 

Doorvoer van 
afvalstoffen 

‐  √ √ ‐ √ 

Biodiversiteit  √  √ ‐ ‐ ‐ 
in‐, uit‐ en doorvoer 
van uitheemse 
soorten 

‐  √ ‐ ‐ ‐ 

CITES  √  √ ‐ ‐ ‐ 
Natuurbehoud   √  √ 

(marien 
milieu) 

‐ ‐ ‐ 

Antarctica  ‐  √  ‐ ‐ ‐ 
Internationale 
Walvisvaart‐
commissie 

‐  √  ‐ ‐ ‐ 

Jacht/vogeljacht  √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Bioveiligheid (GGO)  √  √ ‐ ‐ √ 
Handel in duurzaam 
hout 

‐  √ ‐ ‐ ‐ 

Bosbouw  √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Ioniserende 
stralingen 

‐  √ ‐ ‐ ‐ 

Marien milieu 
(Noordzee) 

‐  √ ‐ ‐ ‐ 

Oppervlakte en 
grondwater 

√  ‐ ‐ ‐ ‐ 

Bodems  √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Geluidshinder  √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Beleid inzake 
klimaatverandering 

√  √  ‐ ‐ √ 

                                                             
16  De mechanismen  voor  associatie,  overleg  of mede‐  of  samenwerking  zijn  uitsluitend  bedoeld  zoals  voorzien 
tussen  de  deelstaten  en  de  federale  overheid  en  omvatten  niet  de  mechanismen  die  uitsluitend  tussen 
de deelstaten zouden zijn voorzien. 
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Thema  Gewestelijk  Federaal  Overleg16  Associatie  Medewerking/ 
Samenwerking 

 
Bestrijding van de 
luchtverontreiniging 

√  ‐ ‐ ‐ ‐ 

Ruimtelijke 
ordening 

√  √ 
(marien 
milieu) 

‐ ‐ ‐ 

Vergunningen voor 
verontreinigende 
werkzaamheden 

√  √
(marien 
en 

nucleair 
milieu) 

‐ ‐ ‐ 

Toegang tot 
informatie 

√  √  ‐ ‐ ‐ 

Deelname van het 
publiek 

√  √ ‐ ‐ ‐ 

Toegang tot justitie  ‐  √ ‐ ‐ ‐ 
Milieufiscaliteit  √  √ ‐ ‐ ‐ 

Bevoegdheden per sectoraal domein met een impact op het milieu 

Thema  Gewestelijk  Federaal  Overleg17  Associatie  Medewerking/ 
samenwerking 

Visserij  √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Visteelt      √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
Maricultuur  ‐  √ ‐ ‐ ‐ 
Energie  √  √ √ ‐ ‐ 
Bescherming van 
de consumenten 

‐  √ ‐ ‐ ‐ 

Landbouwbeleid  √  √ 
(voedsel‐
veiligheid)

√ ‐ ‐ 

Vervoer  √  √ √ √ ‐ 
Ontwikkelings 
samenwerking 

√  √ ‐ ‐ ‐ 

Wetenschappelijk 
onderzoek 

√ (en 
Gemeen‐ 
schappen) 

√ ‐ ‐ √ 

Economie  √  √ ‐ ‐ ‐ 
Defensie  √  ‐ ‐ ‐ ‐ 
 
 
 

3.2.2 De internationale betrekkingen in de Belgische staat18 
 
Algemeen principe 
 
Volgens  het  Grondwettelijk  Hof  geven  de  internationale  betrekkingen  aanleiding  tot 
de parallelle  uitoefening  van  exclusieve  bevoegdheden  tussen  de  federale  staat  en 
de deelstaten.  Aangezien  de  wetgever  uitging  van  het  principe  van  de  voortzetting  op 
internationaal  vlak  van  de  interne  bevoegdheden,  deed  zich  het  probleem  van  samenhang 

                                                             
17  De mechanismen  voor  associatie,  overleg  of mede‐  of  samenwerking  zijn  uitsluitend  bedoeld  zoals  voorzien 
tussen  de  deelstaten  en  de  federale  overheid  en  omvatten  niet  de  mechanismen  die  uitsluitend  tussen  de 
deelstaten zouden zijn voorzien. 
18  Ch‐Etienne  Lagasse :  « Le  système  des  relations  internationales  dans  la  Belgique  fédérale »,  Courrier 
hebdomadaire du CRISP n° 1549 – 1550, Bruxelles, 1997 
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van  internationale  actie  van België  voor  omdat  het  internationaal  publiekrecht,  behoudens 
uitzondering, alleen de rechtspersoonlijkheid van de staten kent. 
 
Sinds de bijzondere wet van 5 mei 1993, zijn de drie gewesten door de Grondwet gemachtigd 
om internationale akkoorden te ondertekenen betreffende zaken die onder hun uitsluitende 
verantwoordelijkheid  zijn  geplaatst  (water,  bijvoorbeeld).  Na  afloop  van  een  verplichte 
voorafgaande  procedure  in  het  kader  van  de  Interministeriële  Conferentie  voor 
het buitenlands beleid, kunnen zij dus onderhandelen, verdragen invoeren en internationale 
akkoorden afsluiten, zonder via de regering noch via het parlement op federaal vlak te gaan. 
Hierbij komt nog de mogelijkheid om hun eigen beleid uit  te werken om de samenwerking 
met andere landen in welbepaalde milieudossiers te bevorderen en bepaalde internationale 
milieugerichte  activiteiten  te  financieren.  De  bijzondere  wet  voorziet  ook  de  mogelijkheid 
voor de federale staat om in een beperkt aantal gevallen de afsluiting van een verdrag door 
een  deelstaat  op  te  heffen  of,  onder  strikte  en  beperkende  voorwaarden,  de  plaats  in 
te nemen van een deelstaat die verantwoordelijk  is voor een veroordeling van de Belgische 
staat  door  een  internationale  of  supranationale  rechtbank.  Andere  domeinen  vallen  onder 
de exclusieve  bevoegdheid  van  de  federale  staat  (marien  milieu  bijvoorbeeld),  de 
gewestelijke overheden moeten toezien op de naleving van de  internationale akkoorden op 
hun niveau en zijn nauw verbonden met de bepaling van de koers, de missies en de posities 
van België op internationaal vlak. Er vallen echter veel domeinen voor milieusamenwerking 
onder de “gemengde” bevoegdheden tussen de federale en de gewestelijke overheden. In dat 
geval worden de verdragen ondertekend, hetzij door de vertegenwoordigers van de federale 
en  de gewestelijke  overheden,  hetzij  door  de  federale  minister  van  Leefmilieu  of 
een vertegenwoordiger  van  de  minister  van  buitenlandse  zaken,  in  naam  van  de  twee 
regeringsniveaus.  De  bekrachtiging  is  onderworpen  aan  de  goedkeuring  door  het  federaal 
parlement  en  de  gewestelijke  parlementen  (van  alle  betrokken  gewesten).  Er  is  bijgevolg 
een sterke  deelname  van  alle  betrokkenen,  maar  er  zijn  ook  strikte  termijnen  die  tijdens 
de onderhandelingen en vóór de concretiseringfase moeten worden nageleefd. Een specifiek 
samenwerkingsakkoord19  regelt  deze  materie  en  heeft  binnen  de  Interministeriële 
Conferentie  voor  Buitenlands  Beleid  (ICBB)  een  permanent  overlegorgaan,  genaamd 
Werkgroep  Gemengde  Verdragen,  die  de  associatie  van  alle  partijen  die  betrokken  zijn  bij 
de onderhandelingen en de goedkeuring en de uitvoering van het betreffende internationale 
instrument regelt. 
 
Uitvoering 
 
België  dient  een  unieke  onderhandelingspositie  ten  opzichte  van  de  internationale 
organisaties en de Europese Unie aan  te nemen. Om dit  te bereiken op een manier waarbij 
alle machtsniveaus  een  stem  in het kapittel hebben, moet wat het milieubeleid betreft met 
drie  samenwerkingsakkoorden  rekening  gehouden  worden.  De  wetgever  had  overigens 
voorzien  in  de  verplichte  afsluiting  van  twee  samenwerkingsakkoorden  tussen  de  federale 
staat  en  de  deelstaten.  Het  eerste,  dat  dateert  van  8  maart  1994,  betreft 
de vertegenwoordiging  van  België  in  de Ministerraad  van  de  Europese  Unie20.  Het  tweede 
betreft  het  Kaderakkoord  van  30  juni  199421  betreffende  de  internationale  organisaties 
waarvan  de  werkzaamheden  betrekking  hebben  op  gemengde  bevoegdheden.  Gelet  op 
de specifieke aard van het leefmilieu, hebben de federale staat en de drie gewesten op 5 april 
1995  een  afzonderlijk  samenwerkingsakkoord22  voor  het  internationaal  milieubeleid 
gesloten. 

                                                             
19 Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen, 
Belgisch Staatsblad van 17 december 1994. 
20 Belgisch Staatsblad van 17 november 1994. 
21 Belgisch Staatsblad van 19 november 1994. 
22 Belgisch Staatsblad van 13 december 1995. 
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• De vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van de Europese Unie 
 
Het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 bepaalt de wijze van vertegenwoordiging van 
België  in de Ministerraad van de Europese Unie. Het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vermeldt  dat  de  lidstaten  gedurende  de  hele  zittingsperiode  van  de  Raad  zijn 
vertegenwoordigd door één enkele minister, de “zetelende minister” genoemd. Hij is de enige 
officieel aangestelde woordvoerder en beschikt over stemrecht. Ingevolge een beslissing van 
de  ICBB  is  de  zetelende  minister,  in  het  geval  van  de  Milieuministerraad,  op  basis  van 
een semestriële  beurtrol,  één  van  de  gewestelijke  milieuministers.  Deze  minister  wordt 
bijgestaan  door  een minister‐assessor, meer  bepaald  de minister  of  staatssecretaris  belast 
met  het  leefmilieu  binnen  de  federale  regering.  De  federale  minister  kan  in  de  dossiers 
betreffende de federale bevoegdheden en in de internationale dossiers tussenkomen. 
 

• Internationaal milieubeleid23 
 
Aangezien het leefmilieu een zeer specifieke materie betreft, hebben de federale overheid en 
de gewesten op 5 april 1995 een afzonderlijk samenwerkingsakkoord voor het internationaal 
milieubeleid  gesloten. Dit  akkoord  is  ontstaan uit  volgende  vaststelling:  de  activiteiten  van 
talrijke internationale organisaties die zich met milieu bezighouden zijn dermate ingewikkeld 
in  verband  met  de  verdeling  van  de  bevoegdheden  in  België  dat  er  een  voorafgaande 
coördinatie  is vereist om te kunnen spreken over één enkele stem tijdens de  internationale 
onderhandelingen. Dat is de reden waarom dit akkoord een specifiek comité heeft opgericht, 
meer bepaald het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid, afgekort CCIM24. 
 
4. De betrokken actoren in het federale milieubeleid 
 
Definities  van  het  maatschappelijk  middenveld,  de  belanghebbenden  en  de 
actoren in het milieubeleid 
 
De  UNESCO  definieert  het  maatschappelijk  middenveld  als  de  zelfbeschikking  van 
de maatschappij  buiten  het  staats‐  of  commerciële  kader,  dit  wil  zeggen  een  geheel  van 
organisaties  of  groepen  die  min  of  meer  formeel  zijn  samengesteld  en  die  niet  tot 
de regerings‐ of commerciële sfeer behoren. 
De Europese Commissie  definieerde  het maatschappelijk middenveld  in  haar witboek  over 
governance25 als het geheel van syndicale en patronale organisaties  (de  “sociale partners”), 
niet‐gouvernementele  organisaties  (NGO),  beroepsverenigingen,  liefdadigheidsorganisaties, 
basisorganisaties, organisaties die de burgers in het lokale en gemeentelijke leven betrekken, 
met een specifieke bijdrage van de kerken en de godsdienstige gemeenschappen. 
Voor  de  Economische  en  Sociale  Raad  van  de  Europese  Unie26,  kan  het  maatschappelijk 
middenveld, op abstracte wijze, worden gedefinieerd als het geheel van alle organisatorische 
structuren waarvan  de  leden  het  algemeen  belang  dienen  via  een  democratisch  proces  op 
basis  van  dialoog  en  consensus  en  eveneens  de  rol  van  bemiddelaar  spelen  tussen 
de overheid en de burgers. 
Men  zou  het  maatschappelijk  middenveld  ook  dynamisch  kunnen  omschrijven  als 
een collectieve leerschool. Hierin zijn meer bepaald vervat: 

                                                             
23  Wat  het  ministeriële  proces  van  het  WGO  betreft,  vereiste  de  betrokkenheid  van  de  gemeenschappen  de 
ontwikkeling van een onderscheiden samenwerkingsakkoord met de specifieke organen in dit verband. Voor meer 
informatie, zie de website: www.nehap.be. 
24 FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu « CCIM, Eén unieke stem op de  internationale milieuscène», 2007,  ISBN 
978‐90‐78772‐07‐1. 
25 COM(2001) 428 slot van 25 juli 2001. 
26 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over “De rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties 
bij de opbouw van Europa”, Publicatieblad nr. C 329 van 17 november 1999, p. 0030. 
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‐ wat men de “actoren van de arbeidsmarkt” noemt, dit wil zeggen de sociale partners 
(werkgevers en vakbonden); 

‐ de  organisaties  die  de  socio‐economische  milieus  vertegenwoordigen  en  die  geen 
sociale partner in strikte zin zijn; 

‐ de  NGO’s,  die  personen  voor  gemeenschappelijke  doeleinden  samenbrengen, 
bijvoorbeeld de organisaties voor milieubescherming, de organisaties ter verdediging 
van  de  rechten  van  de  mensen,  de  verbruikersverenigingen, 
de liefdadigheidsverenigingen, school‐ en opleidingsverenigingen, enz.; 

‐ de basisorganisaties (dit wil zeggen de organisaties die zijn ontstaan uit het midden 
en  de  basis  van  de  maatschappij  en  die  gericht  zijn  op  hun  leden),  bijvoorbeeld 
jeugdbewegingen,  familiale  verenigingen  en  alle  organisaties  die  gericht  zijn  op 
de deelname van de burgers aan het lokale en gemeentelijke leven; 

‐ de godsdienstige gemeenschappen. 
 
De actoren van het federale milieubeleid 
 
Op  deze  basis  werd  het  begrip  van  belanghebbende  ontwikkeld  en  wordt  dit  momenteel 
vooral gebruikt in verband met overleg. Het verwijst naar een persoon of een organisatie die 
een  rechtmatig  belang  heeft  in  een  project  of  een  entiteit.  Bijvoorbeeld  in  de  context  van 
het milieubeleid gaat het om: 

• de  overheid  (Verenigde  Naties,  Europese  Unie,  nationale  administratie,  lokale  en 
regionale overheden,...); 

• economische en sociale actoren (werkgevers en vakbonden); 
• NGO’s  en  verenigingen  voor  milieubescherming,  bescherming  van  inwoners  of 

buurtbewoners, enz. 
 
Dat  zijn  dus  de  drie  grote  categorieën  van  actoren  in  het milieubeleid. Wij  bespreken  hier 
alleen  de  actoren  van  het  milieubeleid  die  onder  de  overheid  op  federaal  niveau  vallen, 
met uitsluiting van de wetgevende macht en de raadgevende commissies. 

1. Behoudens  uitzondering  vallen  de  federale  milieubeleidslijnen  die  werden 
ontwikkeld in de delen 1 en 2 van het federale milieurapport, volledig of gedeeltelijk 
onder  de  bevoegdheid  van  de  federale  overheidsdienst  (FOD)  Volksgezondheid, 
Veiligheid  van  de  voedselketen  en  Leefmilieu,  en  in  het  bijzonder  van  het  DG 
Leefmilieu en het DG Dier, Plant en Voeding. 

2. De  beleidslijnen  met  betrekking  op  het  milieu,  die  in  deel  3  van  het  federale 
milieurapport  zijn  ontwikkeld,  vallen  onder  de  bevoegdheid  van  volgende  federale 
overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD): 
‐ FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
‐ FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 
‐ FOD Financiën; 
‐ FOD Binnenlandse Zaken; 
‐ FOD Justitie; 
‐ FOD Mobiliteit en Vervoer; 
‐ Ministerie van Defensie; 
‐ POD Duurzame ontwikkeling; 
‐ POD Wetenschapschapsbeleid. 

3. Ook  organismen  van  openbaar  belang,  parastatalen,  federale  wetenschappelijke 
instellingen  en  publiekrechtelijke  naamloze  vennootschappen  hebben  bijgedragen 
aan de drie delen van het federale milieurapport, het gaat om volgende instellingen: 
‐ Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; 
‐ Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 
‐ Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS); 
‐ Het Federaal Planbureau; 
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‐ Het  Koninklijk  Instituut  voor  Natuurwetenschappen,  in  het  bijzonder 
het departement  Beheer  van  het  Mariene  Ecosysteem,  evenals  het  Belgisch 
Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit; 

‐ Het Belgisch Instituut voor Ruimte‐Aëronomie; 
‐ Het Koninklijk Meteorologisch Instituut; 
‐ Het Koninklijk Museum voor Midden‐Afrika; 
‐ De Nationale Kruidtuin; 
‐ Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid; 
‐ FEDESCO,  100%  dochtermaatschappij  van  de  Federale  Participatie‐  en 

Investeringsmaatschappij op het gebied van energiediensten; 
‐ Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), dochtermaatschappij 

van de Federale Participatie‐ en Investeringsmaatschappij. 
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Technische  bijlage  01:  De  belangrijkste  strategische,  wettelijke  en 
reglementaire federale maatregelen ingevoerd sinds 1999 
 
Deze  maatregelen  zullen  in  dit  deel  van  het  rapport  niet  verder  worden  besproken.  
Zij worden gewoon in een overzicht weergegeven. Wat de inhoud en de doeltreffendheid van 
deze  maatregelen  betreft,  verwijzen  wij  naar  de  volgende  hoofdstukken.  Er  dient  ook 
rekening te worden gehouden met het feit dat het milieubeleid niet alleen verbeterd is door 
een  beroep  te  doen  op  juridische  instrumenten,  maar  ook  dankzij  een  heel  pakket  van 
actiemiddelen, zoals economische instrumenten (bijvoorbeeld belastingen en fiscale stimuli), 
informatiecampagnes en vrijwillige acties ondernomen door de industrie of in samenwerking 
hiermee (milieucertificering, sectoraal akkoord, productetikettering, enz.). 
 
2009 
 
‐ Beleidsplannen voor de mariene beschermde gebieden in de Belgische Noordzee; 
‐ Federaal  plan  voor  de  integratie  van  biodiversiteit  in  4  federale  sleutelsectoren 

(economie, ontwikkelingssamenwerking, vervoer en wetenschapsbeleid); 
‐ Federaal Actieplan ter bestrijding van de luchtvervuiling 2009‐2012; 
‐ Federaal Productplan 2009‐2012; 
‐ Nationaal Klimaatplan 2009‐2012. 
 
2007 
 
‐ Koninklijk Besluit van 5 juni betreffende de beoordelingsprocedure van de gevolgen voor 

het  milieu  van  bepaalde  plannen  en  programma’s  die  in  een  grensoverschrijdende 
context aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben; 

‐ Koninklijk  Besluit  van  28  september  betreffende  de  regels  voor  het  opstellen  van 
het federale milieurapport. 

 
2006 
 
‐ Wet  van  13  februari  betreffende  de  beoordeling  van  de  gevolgen  voor  het  milieu  van 

bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van 
de plannen en programma’s in verband met het milieu; 

‐ Koninklijk  Besluit  van  5  maart  tot  instelling  van  een  gericht  marien  reservaat  in 
de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België; 

‐ Wet van 5 augustus betreffende de toegang van het publiek tot milieu‐informatie; 
‐ Nationale Biodiversiteitsstrategie 2006‐2016. 
 
2005 
 
‐ Koninklijk  Besluit  van  22  februari  betreffende  het  eerste  reductieprogramma  van 

de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden; 
‐ Koninklijk  Besluit  van  14  oktober  tot  instelling  van  speciale  beschermingszones  en 

speciale  zones  voor  natuurbehoud  in  de  zeegebieden  onder  de  rechtsbevoegdheid  van 
België; 

‐ Omzendbrief van 18 november betreffende het aankoopbeleid van de  federale overheid 
ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout. 

 
2003 
 
‐ Koninklijk  Besluit  van  9  april  inzake  de  bescherming  van  in  het wild  levende  dier‐  en 

plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (gewijzigd in 2007); 
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‐ Koninklijk  Besluit  van  9  september  houdende  de  regels  betreffende 
milieu‐effectenbeoordeling  in  toepassing  van  de  wet  van  20  januari  1999  ter 
bescherming van het marine milieu  in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van 
België; 

‐ 1e Nationaal Actieplan voor Milieu en Gezondheid (NEHAP) 2003‐2008; 
‐ Federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon 2004‐2007. 
 
2002  
 
‐ Nationaal Klimaatplan. 
 
2001 
 
‐ Koninklijk  Besluit  van  26  oktober  2001  houdende  de  maatregelen  inzake  de  invoer, 

de uitvoer en de doorvoer van bepaalde wilde, niet‐inheemse vogelsoorten (gewijzigd in 
2007); 

‐ Koninklijk  Besluit  van  21  december  betreffende  de  soortenbescherming  in 
de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. 

 
1999 
 
‐ Wet  van  20  januari  ter  bescherming  van  het  mariene  milieu  in  de  zeegebieden  onder 

de rechtsbevoegdheid  van België,  amendement  aan het  gerechtelijk wetboek  (gewijzigd 
in 2005 en 2007); 

‐ Wet van 22 april betreffende de exclusieve economische zone van België en de Noordzee. 
 
1998  
 
‐ Wet  van  21  december  betreffende  de  productnormen  ter  bevordering  van  duurzame 

productie‐  en  consumptiepatronen  en  ter  bescherming  van  het  leefmilieu  en 
de volksgezondheid (gewijzigd in 2003, 2004 en 2007). 

 
Technische  bijlage  02:  Samenwerkingsakkoorden  die  de  federale  staat 
verbinden 
 
Datum  Domein  Titel 

2006/06/01  SEVESO/zware 
ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken 

Samenwerkingsakkoord  tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest,  het  Waals  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest  tot  wijziging  van  het  samenwerkingsakkoord  van  21 
juni  1999  tussen  de  Federale  Staat,  het  Vlaams  Gewest,  het 
Waals  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest 
betreffende  de  beheersing  van  de  gevaren  van  zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

2005/12/21  Marien milieu/ 
exploitatie 

Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Federale  Overheid  en  het 
Vlaamse  Gewest  betreffende  het  onderzoek  naar  de  invloed 
van  de  exploratie‐  en  exploitatieactiviteiten  op  het  Belgisch 
Continentaal Plat op de sedimentafzettingen en op het mariene 
milieu. 

2005/07/08  Marien 
milieu/kustwacht 

Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Federale  Staat  en  het 
Vlaamse  Gewest  betreffende  de  oprichting  van  en  de 
samenwerking in een structuur Kustwacht. 

2003/12/10  milieu/gezondheid  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap,  de  Franse  Gemeenschap,  de  Duitstalige 
Gemeenschap, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, 
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Datum  Domein  Titel 
het  Waalse  Gewest  en  het  Brusselse  Hoofdstedelijk  Gewest, 
voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu 
en gezondheid  

2003/06/18  Landbouw/visserij  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse 
Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest  met  betrekking  tot  de  uitoefening  van  de 
geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw 
en Visserij. 
 

2002/11/14  Klimaatverandering  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het 
opstellen,  het  uitvoeren  en  het  opvolgen  van  een  Nationaal 
Klimaatplan,  alsook  het  rapporteren,  in  het  kader  van  het 
Raamverdrag  van  de  Verenigde  Naties  inzake 
Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto. 

2002/10/17  Nucleair  Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Federale  Staat  en  de 
Gewesten  met  betrekking  tot  het  beheer  van  vrijgegeven 
afvalstoffen 

2000/09/06  Marien milieu  Samenwerkingsakkoord  tot  wijziging  van  het 
samenwerkingsakkoord van 12 juni 1990 tussen de Belgische 
Staat  en het Vlaamse Gewest  ter  vrijwaring van de Noordzee 
van nadelige milieu‐effecten ingevolge bagger‐specielossingen 
in de wateren die vallen onder de toepassing van de Conventie 
van Oslo. 

2000/04/28  Internationaal 
milieubeleid 

Financieel  protocol  van  28  april  2000  bij  het 
samenwerkingsakkoord  van  5  april  1995  tussen  de  Federale 
Staat,  het  Vlaams  Gewest,  het Waals  Gewest  en  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid. 

1999/06/21  SEVESO/ zware 
ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken  

Samenwerkingsakkoord  tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest,  het  Waals  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest betreffende de beheersing van de  gevaren van  zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  
 

1997/04/25  Bioveiligheid/GGO  Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Federale  Staat  en  de 
Gewesten  betreffende  de  administratieve  en 
wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid. 

1995/12/21  Milieugegevens  Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Belgische  Staat,  het 
Vlaamse  Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brusselse 
Hoofdstedelijk  Gewest  betreffende  de  structurering  van  de 
gegevens  inzake  Leefmilieu  bestemd  voor  het  Europees 
Milieuagentschap. 

1995/04/05  Internationaal 
milieubeleid 

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse 
Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brusselse  Hoofdstedelijk 
Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid. 

1995/03/30  EMAS  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse 
Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest  betreffende  de  uitvoering  van  de  Verordening 
1836/93/EEG  van  de  Raad  van  29  juni  1993  inzake  de 
vrijwillige deelneming van bedrijven uit de  industriële  sector 
aan een communautair milieubeheer‐ en milieu‐auditsysteem. 

1994/10/26  Doorvoer van 
afvalstoffen 

Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Belgische  Staat,  het 
Vlaamse  Gewest,  het  Waalse  Gewest  en  het  Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest,  betreffende  de  coördinatie  van  het 
beleid inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen. 

1994/03/08  Internationaal beleid  Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Federale  Staat, 
Gemeenschappen  en  het  Verenigd  College  van  de 
gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over de nadere 
regelen voor het sluiten van gemengde verdragen. 
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Technische bijlage 03: Het federale milieubeleid sinds 200327 
 
In 2007, bij de publicatie van haar rapport over de tweede evaluatie van de milieuprestaties 
van  België,  oordeelde  de  Organisatie  voor  Economische  Samenwerking  en  Ontwikkeling 
(OESO)28 dat: “In een land dat zo dichtbevolkt en economisch ontwikkeld is als België bestaat er 
een  heel  grote milieudruk.  Liefst  één  vierde  van  het  grondgebied  is  bebouwd  of  bedekt met 
dichte netwerken van wegen, spoorwegen en kanalen voor scheepvaart. De industrie, het zware 
vracht  en  passagiersvervoer  en  de  intensieve  veeteelt  en  plantaardige  productie  vormen 
eveneens een belasting voor de lucht, de bodem, de waterreserves en de natuur. In deze context 
is het een uitdaging om de ontwikkeling op economisch, sociaal en ecologisch vlak duurzaam te 
maken. Doordat België een heel open economie heeft (de uitvoer bedraagt 83% van het BBP en 
de invoer 81%), en door zijn ligging, bestaan er heel wat fysieke en economische verwevenheden 
tussen België, zijn Europese partners en daarbuiten. Dit verklaart de heel proactieve houding 
die België aanneemt tegenover internationale milieukwesties. 
Tot  1993  vonden  in  België  een  aantal  institutionele  hervormingen  plaats  die  het  land 
omvormden  tot  een  federale  staat,  opgebouwd  uit  drie  regio’s  en  drie  taalgemeenschappen. 
Sindsdien  zijn de milieubevoegdheden duidelijk afgebakend  en hebben de  federale,  regionale, 
lokale  en gemeenschapsoverheden behoorlijk wat gedaan om hun  inspanningen  te  versnellen 
om de vervuiling te verminderen, de natuur en de biodiversiteit te beschermen en ook duurzame 
ontwikkeling te bevorderen. 
België is echter nog steeds de achterstand aan het inhalen die het in het verleden had opgelopen 
op  milieuvlak.  De  uitdaging  zal  er  nu  in  bestaan  om:  i)  inspanningen  te  leveren  om 
het milieubeleid  effectief  en  efficiënt  toe  te  passen;  ii) milieuaspecten  verder  te  integreren  in 
economische  en  sociale  beslissingen;  en  iii) de  internationale  verbintenissen na  te  komen die 
België op het gebied van milieu is aangegaan.” 
 
Wij  zullen  hierna  dus  de  grote  lijnen  van  het  federale  milieubeleid  bekijken,  door  ons 
hoofdzakelijk  te  buigen  over  de  verschillende  regeerakkoorden  die  sinds  2003  werden 
afgesloten en de daaropvolgende algemene beleidsverklaringen. 
 
De regeerakkoorden sinds 2003 
 
Aan het  begin  van  elke  legislatuur  legt  de  federale  regering  aan de Kamer  een programma 
voor  waarop  zij  haar  prioriteiten  en  doelstellingen  voor  de  volgende  jaren  weergeeft, 
zoals deze algemeen zijn aanvaard door de politieke partners van de coalitie. Dit programma, 
dat een hoge politieke waarde heeft, geeft een goed idee van het belang en de aandacht die 
aan  het  milieu  worden  toegekend.  Sinds  2003  werden  achtereenvolgens  twee 
coalitieakkoorden  aan  de  Kamer  voorgelegd:  het  akkoord  van  juli  2003,  “Een  creatief  en 
solidair België” (paarse coalitie) en het coalitieakkoord van 18 maart 2008. 
 
Het regeerakkoord van 2003 
 
De plaats die wordt toegekend aan leefmilieu, mobiliteit en duurzame ontwikkeling is hierin 
erg  belangrijk.  Deze  zaken  worden  voorgesteld  als  “noodzakelijk  voor  het  vrijwaren  van 
het welzijn van de komende generaties”. Vooreerst wordt de aandacht gevestigd op de recente 
oprichting  van  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Voedselveiligheid  (FAVV),  dat  wordt 
voorgesteld  als  een  grote  vooruitgang  waarvoor  de  voortdurende  steun  van  de  regering 
vereist  was.  De  andere  prioriteiten  zijn:  1°  De  klimaatverandering,  2°  De  biodiversiteit, 
3° Duurzame ontwikkeling, 4° Het geïntegreerd productbeleid, 5° De Noordzee. 

                                                             
27 D. Misonne « Belgium‐Planning environmental Policy for the years 1999‐2005 », FUSL, CEDRE (Centre d'étude 
du droit de l'environnement), 2005. 
28 Evaluatie van het milieubeheer door de OESO, België, Parijs 2007; 
www.oeso.org/document/20/0,3343,fr_2649_34307_38173460_1_1_1_1,00.html. 
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1. UITVOERING VAN HET KYOTO‐PROTOCOL 
 
Voor de vermindering van broeikasgassen  wil de regering enerzijds optimale voorwaarden 
creëren  (ook vanuit  fiscaal oogpunt) om  te evolueren naar energie‐efficiënte  technologieën 
en anderzijds wil zij flexibele mechanismen aanwenden. 
Om  het  energieverbruik  in  woningen  te  verminderen  zal,  rekening  houdend  met  sociale 
overwegingen,  een  trapsgewijze  aanpassing  van  de  energiebelasting  worden  doorgevoerd.  
De  overheidssector  zal  inspanningen moeten  leveren  bij  de  keuze  van minder  vervuilende 
energiebronnen,  met  de  steun  van  wat  men  de  “derde  investeerder”  van  de  financiële 
structuren noemt. 
Wat  energie  betreft,  moet  een  nieuw  indicatief  uitrustingsplan  worden  opgesteld,  waarin 
meer  bepaald  de  ontwikkeling  van  offshore  windmolenparken  word  opgenomen.  
Het  onderzoek  naar  hernieuwbare  energiebronnen  is  een  absolute  prioriteit,  dat 
in samenwerking met de gewesten moet worden gevoerd. Het onderzoek naar kernfusie en 
het beheer van nucleair afval moeten worden voortgezet. 
 

2. BIODIVERSITEIT EN DE GGO’s 
 
Er  moet  bijzondere  aandacht  worden  besteed  aan  (tropische)  bossen  en  biodiversiteit  in 
het productbeleid en in het eigen gebruik van ontwikkelingsmechanisme. De overheid moet 
zelf  het  voorbeeld  geven door  voor  haar  eigen  behoeften  alleen  nog hout  te  gebruiken dat 
afkomstig  is  van  verantwoord  bosbeheer.  Er  zullen  meer  financiële  middelen  van 
ontwikkelingssamenwerking  worden  ingezet  voor  een  beter  beheer  en  een  betere 
bescherming van de bossen.  Illegaal gekapte exotische houtsoorten moeten op de Belgische 
markt  geweerd  worden.  Er  zal  een  nieuw  wetgevend  kader  voor  de  GGO’s  worden 
uitgewerkt,  in  toepassing  van  de  Europese  wetgeving  en  in  naleving  van 
het voorzorgsbeginsel. Het Protocol van Cartagena en het Verdrag van Rotterdam “PIC” zullen 
in het Belgisch recht worden opgenomen. 
 

3. EEN BELEID VAN DUURZAME ONTWIKKELING 
 
In de diverse  federale  overheidsdiensten  zullen  cellen  van duurzame ontwikkeling worden 
opgericht, die alle belangrijke beslissingen zullen beoordelen op hun effect inzake duurzame 
ontwikkeling, zonder het beslissingsproces te vertragen. Er is ook beslist dat de Ministerraad 
de  vooruitgang  op  het  gebied  van  duurzame  ontwikkeling  voortaan  jaarlijks  onderzoeken. 
Deze rapporten zullen ook aan het Parlement worden voorgelegd. 
 

4. EEN INTEGRAAL PRODUCTBELEID 
 
De  federale  regering  speelt  een  belangrijke  rol  in  de  ontwikkeling  van  een  geïntegreerde 
productstrategie.  Er  zal  aandacht  worden  besteed  aan  geschikte  instrumenten  ter 
bevordering van duurzame productie‐  en verbruiksmethoden.  Inzake het beleid  inzake van 
chemische  producten,  moeten  de  bescherming  van  de  gezondheid  en  de  transparantie 
worden  bevorderd  (in  het  kader  van  REACH),  onder  voorbehoud  van  de  concurrentie  of 
de innovatie. 
 

5. DE BESCHERMING VAN DE NOORDZEE 
 
Er moet een lange‐termijnstrategie worden uitgewerkt voor de belangrijkste problemen van 
de  visserij,  de  zandwinning,  de  zeevaart  en  de  natuurlijke  bronnen.  Er  moeten  meer 
financiële middelen worden  ingezet  voor de bescherming van de  zee  tegen verontreiniging 
door koolwaterstoffen. Om een goed geïntegreerd Noordzeebeleid te voeren, zal de regering 
één  van  haar  leden  belasten  met  de  coördinatie  van  de  verschillende  bevoegdheden  in 
dit verband. 
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Op  basis  van  dit  coalitieakkoord  werden  er  tijdens  de  legislatuur  acht  essentiële 
milieuprioriteiten  uitgewerkt:  1°  productbeleid,  2°  risicobeheer,  3°  biodiversiteit  en 
bioveiligheid, 4° inspectie, 5° klimaatverandering, 6° internationaal milieubeleid, 7° toegang 
tot informatie, inspraak van het publiek, toegang tot justitie, verantwoordelijkheid, 8° milieu 
en gezondheid. 
 
Regeerakkoord van 18 maart 2008 
 
Het coalitieakkoord stelt de milieu‐uitdagingen, het welzijn van de planeet, waarvoor radicale 
maatregelen zijn vereist, bij de belangrijkste uitdagingen waarvoor België. In een kader van 
duurzame  ontwikkeling, willen de  coalitiepartners  een nieuw evenwicht  tot  stand brengen 
tussen  welvaart  en  welzijn,  tussen  eigen  verantwoordelijkheid  en  solidariteit,  tussen 
economische groei en leefmilieu, tussen openheid op de wereld en geborgenheid in de eigen 
leefomgeving. Deel 7 van het akkoord heet “Een werkelijk milieuengagement ten dienste van 
de  komende  generaties”.  Duurzame  ontwikkeling  wordt  de  leidraad  voor  het  beleid  en 
het handelen  van  de  regering.  Ze  zal  in  samenwerking  met  de  Gemeenschappen  en 
de Gewesten een federale strategie inzake duurzame ontwikkeling uitwerken. De regering zal 
een  uitgebreide  raadpleging  organiseren  om  zo  snel  mogelijk  tot  concrete  engagementen 
te komen voor de best mogelijke coördinatie tussen de verschillende plannen met betrekking 
tot  het  leefmilieu  (plan  milieu‐gezondheid,  plan  biodiversiteit,  plan  producten,  …).  
Daartoe  zal  overleg  gepleegd  worden  met  de  Gewesten.  Tegen  de  achtergrond  van 
de klimaatverandering  en  opwarming  van  de  aarde,  zal  de  regering  coördinerend  en 
stimulerend  optreden  om  de  uitstoot  van  broeikasgassen  terug  te  dringen.  Ze  zal 
de inspanningen  voortzetten  met  het  oog  op  het  bereiken  van  de  doelstellingen  waartoe 
ze zich verbonden heeft in het Kyoto‐protocol. Om deze doelstellingen te behalen en op basis 
van  de  werkzaamheden  van  een  task  force  klimaat,  waarin  de  socio‐economische, 
academische  en  milieu‐actoren  zijn  vertegenwoordigd,  zal  de  Nationale  Klimaatcommissie 
aan het Overlegcomité voorstellen dat de federale regering en de deelregeringen een federaal 
klimaatplan  zouden  uitwerken  en  in  werking  stellen,  waarin  ambitieuze  en  gedetailleerde 
doelstellingen  worden  bepaald  in  het  kader  van  de  vermindering  van  de  uitstoot  van 
broeikasgassen, alsook een lijst van mogelijke maatregelen om ze te behalen. Hiervoor zullen 
nieuwe  investeringen  in  hernieuwbare  energie  worden  aangetrokken,  in  het  kader  van 
een energiemix  die  voldoende  gediversifieerd  is  en  in  termen  van  CO2  gunstig  werkt.  
De regering zal de Gewesten voorstellen hun krachten te bundelen met die van de  federale 
overheid  om  de  investeringen  in  zuinige  energie  en  in  werk  in  die  sector  te  bevorderen, 
ieder binnen zijn bevoegdheden en in het kader van een alliantie voor werk en milieu. Er zal 
een  uitgebreid  plan  worden  gelanceerd  om  de  energie‐efficiëntie  in  de  publieke  sector  te 
verbeteren  (gebouwen,  voertuigen,  openbare  aanbestedingen,  dienstverplaatsingen).  
De regering zal in samenwerking met de Gewesten een hervorming van de milieufiscaliteit op 
gang brengen,  toegespitst op een evaluatie  van het geheel van de huidige maatregelen met 
het  oog  op  hun  verbetering  en  op  de  definiëring  van  een  alomvattend  gecoördineerd 
belastingbeleid en van andere milieumaatregelen om het gedrag van de burgers, bedrijven en 
publieke  overheden  te  sturen.  De  regering  keurt  productnormen  goed  die  toelaten 
de afvalhoeveelheid  aan  de  bron  en  het  energieverbruik  te  verminderen.  Zij  maakt  meer 
gebruik van productnormen en rationaliseert het gebruik van labels, meer bepaald de labels 
voor materialen  die  een  duurzaam  energiegebruik mogelijk maken  en  voor  de  ecologische 
voetafdruk van het product, om zo de keuze van de consument te begeleiden. In de totaliteit 
van  het  milieubeleid  doet  de  regering  bijzondere  inspanningen  voor  mensen  met 
een bescheiden inkomen. Een andere, meer duurzame mobiliteit kan en moet een belangrijke 
bijdrage  leveren  aan  de  vermindering  van  de  uitstoot  van  broeikasgassen.  
Om het autogebruik te verminderen in het woon‐werkverkeer, zal de regering overleg plegen 
met de sociale partners over het aanmoedigen van het openbaar vervoer, de mogelijkheid tot 
veralgemeende  terugbetaling  van  het  openbaar  vervoer  door  de  werkgever  bovenop 
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de tussenkomst  van  de  overheid,  flexibele  werktijden,  telewerken,  telematica,  carpoolen, 
het gemeenschappelijke bedrijfsvervoer en het langzaam verkeer. 
 
De algemene beleidsnota’s van de Minister van Klimaat en Energie 
 
In  de  eerste  plaats  acht  de  Minister  van  Klimaat  en  Energie  de  federale  maatregelen  op 
gebied  van  leefmilieu,  naast  het  klimaatbeleid,  verre  van  verwaarloosbaar.  Er  is  politieke 
ambitie nodig om het hoofd te bieden aan nieuwe globaalmaatschappelijke en geïntegreerde 
uitdagingen  zoals  de  klimaatverandering,  het  verlies  van  biodiversiteit,  de  overexploitatie 
van  natuurlijke  hulpbronnen,  milieu  en  gezondheid  (chemische  en  andere  risico’s, 
luchtkwaliteit, golven en geluidshinder), het design en de ecologische impact van producten. 
De antwoorden op deze uitdagingen zullen samen met de juiste en doeltreffende beleidslijnen 
tot een goed einde moeten worden gebracht in het kader van een transversale, integrerende 
en federatieve benadering met de Gewesten en de andere betrokken FOD’s. De interesse voor 
interactie tussen de sociale en milieudimensies is relatief recent en de gegevens betreffende 
de  wederzijdse  effecten  zijn  nog  beperkt.  Hoewel  er  op  wereldvlak  duidelijk  ecologische 
ongelijkheden bestaan en deze vooral in onze Noord‐Zuidrelaties naar voren komen, bestaan 
ze  ook  bij  ons,  net  zoals  er  belangrijke  verschillen  zijn  in  de  blootstelling  aan  natuurlijke, 
industriële  en  technologische  risico’s,  hinder  voor  het milieu  en  de  gevolgen  hiervan  voor 
de gezondheid. Verder bestaan er ook verschillen in de toegang  tot natuurlijke hulpbronnen 
of  tot  producten  die  milieuvriendelijker  zijn  en/of  minder  energie  verbruiken, 
tot stedenbouw of nog tot mobiliteit.  
 
Deze  “ecologische”  ongelijkheden  gaan  vaak  samen  met  andere  vormen  van  sociale 
ongelijkheden,  op  het  vlak  van  loon,  werkgelegenheid,  verbruik,  mobiliteit,  toegang  tot 
een sociale woning, toegang tot een gezonde en waardige woning, … Er dient meer rekening 
te worden gehouden met de sociale dimensies van het federale milieubeleid   Algemeen kan 
gesteld worden  dat  in  alle  plannen  en milieumaatregelen  sociale  bekommernissen moeten 
geïntegreerd worden teneinde de ongelijkheid op het vlak van de aantasting van het milieu 
en  van  de  te  leveren  inspanningen  te  verminderen.    Dit  alles  teneinde  een  federaal 
milieubeleid uit te werken dat meer gericht is op de mens/het sociale aspect en dat resoluut 
past in het kader van de duurzame ontwikkeling.  
 
De  sensibilisering  van  het  publiek  is  één  van  de  succesfactoren  van  milieubeleid.  
Rond  het  thema  “het  leefmilieu  beschermen:  de  beste  investering”,  dat  als  rode  draad  zal 
dienen  voor  de  communicatieacties,  zullen  concrete  acties  dicht  bij  de  burger  worden 
opgezet  om  de impact  op  de  koopkracht  te  benadrukken,  alsook  op  de  bescherming  van 
de consument, de gezondheid en het  leefmilieu van de  federaal genomen maatregelen rond 
mobiliteit,  huisvesting  en  energie  en  courante  aankopen.  Deze  acties  zullen  de  burger 
stimuleren om nieuwe consumptiegewoonten aan te nemen of zijn gedrag aan te passen ter 
bescherming van het milieu, wat op zijn beurt aanpassingen van de kant van de producenten 
zal  teweegbrengen. Naar  bedrijven, NGO’s,  vakbonden  en de wetenschappelijke wereld  toe 
zal  er  naast  communicatie  en  responsabilisering  ook  moeten  worden  gewerkt  aan  meer 
participatie  door  op  een  hoger  niveau  met  hen  af  te  stemmen  en  hen  te  betrekken  bij 
het uitwerken van nieuwe initiatieven. 
 
In  deze  geest  van  samenwerking  met  de  gewestelijke  overheden  en  de  collega’s  in  de 
regering, van sensibilisering van het publiek en van dialoog met de burgerlijke samenleving, 
werd  in  april  2008  “de  Lente  van  het  Leefmilieu”,  een  groots  participatieproject  over  de 
milieubeleidslijnen, gelanceerd. Verschillende thema’s kregen bijzondere aandacht: de strijd 
tegen  klimaatveranderingen,  duurzame  energie,  biodiversiteit,  milieu  en  gezondheid, 
duurzame productie en consumptie, vervoer en mobiliteit, fiscaliteit. Het grote publiek werd 
eveneens  betrokken  aangezien  alle  belangstellenden  op  het  internet  de  debatten  konden 
volgen  of  eraan  deelnemen.  Op  22  april  werd  in  de  Koninklijke  Bibliotheek  van  België 
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de slotzitting van de Lente van het Leefmilieu gehouden. Twee  jaar na de  lancering van dit 
actieprogramma  maakte  de  Minister  van  Klimaat  en  Energie  in  aanwezigheid  van 
de deelnemers  de  balans  op.  Ongeveer 80%  van  de  in  het  plan  voorziene  acties  werden 
verwezenlijkt. En we blijven verder werken aan besluiten en akkoorden om dit resultaat nog 
te  verbeteren.  Er  werd  uiteindelijk  slechts  van  5%  van  de  voorziene  acties  afgezien.  
Onder  de  talrijke  maatregelen  die  uit  deze  oefening  voortvloeiden,  vermelden  we 
de vereenvoudiging van de procedure voor de toekenning van concessies voor de oprichting 
van windmolenparken  in  de Noordzee, waardoor  er  binnen  een  termijn  van drie maanden 
een beslissing kan worden genomen; de verhoging van de financiële middelen van FEDESCO 
(werken aan de vermindering van het energieverbruik in de federale gebouwen) en van het 
FRGE (het fonds voor de reductie van energieverbruik van particulieren); het eerste “federaal 
geïntegreerd  Luchtplan”  dat  de  uitstoot  van  verschillende  vervuilende  stoffen  vermindert; 
het  “federaal  productplan”  dat  strengere  milieunormen  oplegt  aan  bouwmaterialen, 
huishoudproducten,  verwarmingstoestellen,  voertuigen,  biologische  materialen  en 
biobrandstoffen  en  voedingsproducten;  het  federaal  Biodiversiteitsplan met  het  verbod  op 
de invoer,  uitvoer  en  doorvoer  van  20  uitheemse  invasieve  dier‐  en  plantensoorten  of  nog 
de valorisatie van hout. 
 
Het productbeleid  is  een essentiële pijler van het beleid  inzake de duurzame productie‐  en 
consumptiepatronen.    De  doelstelling  bestaat  erin  producten  op  de markt  te  brengen met 
betere  milieuprestaties.  Het  eerste  federaal  Productplan,  dat  in  juni  2009  door 
de Ministerraad  werd  goedgekeurd,  vormt  de  kern  van  een  ruimere  strategie  die 
de productie‐  en  consumptiepatronen  duurzamer  wil  maken. Dit  plan,  dat  na  jarenlange 
besprekingen  werd  afgerond,  werd  ingegeven  door  de  vaststelling  dat  de  huidige 
consumptie‐ en productiepatronen op lange termijn niet houdbaar zijn. De grootste aandacht 
van het plan gaat uit naar de milieuproblematiek zoals klimaatverandering,  luchtvervuiling, 
de  beperking  van  niet‐hernieuwbare  bronnen,  het  verlies  aan  biodiversiteit  en 
de wisselwerking  tussen  gezondheid  en  leefmilieu. Naast  transversale  acties  zullen  er 
specifieke  acties  worden  voorgesteld  voor  de  producten  die  als  prioritair  werden 
bestempeld:  bouwmaterialen,  verwarmings‐  en  warmteproductietoestellen,  voertuigen, 
elektrische  en  elektronische  toestellen,  producten  die  de  luchtkwaliteit  aantasten  (VOS), 
biobrandstoffen.  De  evaluatie  van  de  milieu‐impact  van  bouwproducten  dient  dan  ook 
te gebeuren op gebouwniveau. 
 
In mei 2009 werd door de Ministerraad een plan tegen de verontreiniging van de binnen‐ en 
buitenlucht  2009/2012  goedgekeurd  –  het  stiefkind  van  het  overheidsoptreden  terwijl 
de sociale ongelijkheden op dit gebied overduidelijk zijn. Fijne stofdeeltjes in de winter, ozon 
in de zomer en chemische dampen binnen zijn drie structurele problemen die ondanks de al 
geleverde  inspanningen  nog  niet  zijn  geregeld.  Het  actieplan  berust  op  zes  pijlers: 
de transversale  maatregelen,  de  bevordering  van  duurzame  mobiliteit  van  personen  en 
het vervoer  van  duurzame  goederen,  de  prestatie  van  de  motoren,  de  verbetering  van 
de milieukwaliteit  van  de  energieproducten,  een  milieuvriendelijkere  huishoudelijke 
warmteproductie, het ontwerp en het onderhoud van milieuvriendelijkere woningen.  
 
Wat de biodiversiteit betreft, wordt de Nationale Strategie van België voor de Biodiversiteit 
(2006‐2016) hét referentiekader voor het uitwerken van acties in het kader van de Federale 
Actieplannen  conform  het  federaal  plan  inzake  duurzame  ontwikkeling  om  zo 
de biodiversiteit  te  bevorderen  in  vier  federale  sleutelsectoren  (vervoer,  economie, 
ontwikkeling  en  onderzoek).  In  2009  werd  een  actieplan  voor  de  integratie  van 
de biodiversiteit  in 4  federale  sleutelbeleidsmaatregelen aangenomen. Dit plan  identificeert 
de  concrete  maatregelen  van  sectorale  integratie  van  de  biodiversiteit  in  de  Economie, 
het Wetenschapsbeleid,  de  Ontwikkeling  en  het  Vervoer.  Bij  de  concrete  acties  van 
het actieplan  zal  een  federaal  wetgevend  kader  ter  preventie  van  de  invasieve  exotische 
soorten  uitgewerkt  worden  en,  zoals  bevestigd  gedurende  de  Lente  van  het  Leefmilieu, 
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eveneens worden  aangenomen. Deze wetgevende maatregelen  zullen  getroffen worden om 
de  invoer  en  de  handel  in  de  invasieve  exotische  soorten  die  nog  niet  in  België  werden 
geïnventariseerd  te  verbieden,  op  basis  van  een  alarmlijst,  alsook  van  de  soorten  van 
de zwarte  lijst  die  op  nog  geïsoleerde wijze  op  ons  grondgebied  aanwezig  zijn.  Drie  acties 
zullen  gevoerd  worden:  de  ontwikkeling  van  een  werktuig  van  informatie  voor  het  grote 
publiek, de uitwerking van een educatieve kit voor het onderwijsmilieu en de gecoördineerde 
deelname  van  de  overheid  en  NGO’s  aan  de  volksmanifestaties  en  ‐gebeurtenissen.  
De federale overheid zal haar aankoopbeleid ter bevordering van het gebruik van duurzaam 
geëxploiteerd  hout  voortzetten  (omzendbrief  P&O/DD/2).  Bijgevolg  zullen  alle  federale 
overheidsdiensten  en  –instellingen  enkel  nog  duurzaam  gecertificeerd  hout  mogen  kopen, 
het  aankoopbeleid  zal  aan  een  grondige  evaluatie worden  onderworpen  om  de  toepassing 
ervan  te  optimaliseren.  Ook  de  toeleveranciers  van  de  federale  overheid  zullen 
gesensibiliseerd worden.  Zo  zullen  er  ondermeer met  de  betrokken  sectoren  duidelijke  en 
ambitieuze gedragscodes worden uitgewerkt. In deze context zal getracht worden om samen 
met de privésector een toename te bereiken van het aanbod van producten die voortkomen 
uit duurzaam beheerde wouden en om een informatiecampagne te voeren ter promotie van 
duurzaam  geëxploiteerd  hout.  Dit  beleid  dient  te  worden  verbonden  met  het  Federaal 
Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten 2009‐2011 dat in juli 2009 door de Ministerraad 
werd goedgekeurd. 
 
Ten slotte zal voor het beleid inzake Leefmilieu/Gezondheid, fase 2008/2013 van het NEHAP 
worden  aangestuurd  door  de  Interministeriële  Conferentie  Leefmilieu/Gezondheid, 
die gericht  is op de vermindering van de gevolgen van ademhalingsproblemen,  in de eerste 
plaats  bij  kinderen,  en  die  voorzien  is  van  een  geleidelijk  aan  toenemend  budget  teneinde 
de absoluut noodzakelijke prioritaire projecten tot een goed einde te brengen. 
 
 
Technische bijlage 04: Lijst van ministers en staatssecretarissen die sinds 
2003 met leefmilieu belast zijn geweest 
 
Periode  Titularis  Titel 
12/07/2003 ‐
18/07/2004 

Mevr. Freya VAN DEN BOSSCHE Minister van Leefmilieu, 
Consumentenbescherming en Duurzame 
Ontwikkeling 

18/07/2004 ‐
21/12/2007 

Dhr. Bruno TOBBACK Minister van Leefmilieu

21/12/2007 
 

Dhr. Paul MAGNETTE Minister van Klimaat en Energie 
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