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Hoofdstuk 3: Preventie en risicobeheer inzake leefmilieu 
en gezondheid 

 
Algemene inleiding 
 
De  impact  van  het  leefmilieu  op  menselijke  activiteiten  en  vice  versa  is  op  zich  eigenlijk 
de origine  van  het  beleid  omtrent  leefmilieu  en  eigenlijk  kan  nagenoeg  elke  beleidsaspect 
onder  deze  noemer  gebracht  worden.  Toch  is  er  vaak  ook  een  specifiek  beleid  dat  op 
een deelaspect  van  activiteiten  en/of  een deelaspect  van  ons  leefmilieu  gericht  is. Het  gaat 
hier vaak om niet de milieuverstoring an sich weg te nemen, dan wel deze te beheersen tot 
een al dan niet maatschappelijk aanvaarde norm, zodoende dat het risico op verstoring en/of 
negatieve impact minimaal is en/of aanvaardbaar. 
 
In  een  eerste  hoofdstuk  benaderen  we  eerst  op  een  meer  algemeen  niveau  de  algemene 
problematiek omtrent leefmilieu‐gezondheid, een beleid dat sinds eind de jaren 90 in opmars 
is.  Een  tweede,  zeer  specifiek  federale materie  is  het  beheersen  van de  activiteiten met  en 
omtrent nucleair materiaal. Vervolgens lichten we de specifieke federale beleidsmaatregelen 
omtrent lucht, niet‐ioniserende straling en geluid toe, om tot slot te eindigen met de federale 
bevoegdheden omtrent het overbrengen van afvalstoffen. 
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3.1 Leefmilieu en Gezondheid 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD  Volksgezondheid  ‐  Permanent  Secretariaat  van  de  Nationale  Cel  Leefmilieu 
Gezondheid; Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 

 

Juridische basis: 
 

Wet van 1 september 2004 houdende  instemming met het Samenwerkingsakkoord van 
10  december  2003  tussen  de  Federale  Staat,  de  Vlaamse  Gemeenschap,  de Franse 
Gemeenschap,  de  Duitstalige  Gemeenschap,  de  Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie,  de  Franse  Gemeenschapscommissie,  het  Vlaams  Gewest,  het 
Waalse  Gewest,  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  voor  de  samenwerking  in 
de beleidsdomeinen milieu en gezondheid. 

 
Inleiding 
 
Er  is  een  onmiskenbare  invloed  van  het  leefmilieu  op  onze  gezondheid  en 
de gezondheidszorg  kan  eveneens  een  impact  hebben  op  het  milieu.  Elke  wijziging  in 
het leefmilieu kan zijn weerslag hebben op de volksgezondheid, evenals op dieren en planten. 
Vanuit verschillende instanties wordt op zeer verschillende wijze gereageerd. Soms worden 
gezondheidsrisico’s  automatisch  opgenomen  in  het  milieubeleid,  andere  keren  zal 
het gezondheidsbeleid zich richten op verstoringen in het leefmilieu. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft in 1993 de definitie opgesteld van het 
concept leefmilieu gezondheid: “Leefmilieu gezondheid omvat de aspecten van de menselijke 
gezondheid inclusief de levenskwaliteit, welke bepaald worden door fysieke, biologische, sociale 
en  psychosociale  factoren  van  het  leefmilieu.  Dit  omsluit  zowel  de  theorie  omvat  alsook  de 
praktijk van de evaluatie, de aanpassing, de controle en de preventie van de leefmilieufactoren 
die mogelijk de gezondheid van deze en volgende generaties nefast zouden kunnen beïnvloeden”.  
Vanaf  1989  heeft  de  WGO‐Europa  beslist  om  vijfjaarlijks  een  ministeriële  conferentie 
te houden op Europees niveau. 
Doorheen deze verschillende conferenties (Helsinki 1994, London 1999, Boedapest 2004 en 
Parma 2010) werden volgende resultaten geboekt:  

• de  leden van de  conferenties hebben er  zich  toe verbonden om een Nationaal Actie 
Plan Leefmilieu Gezondheid op te stellen (Helsinki 1994); 

• er  werd  een  protocol  inzake water  en  gezondheid  opgesteld,  inzake  het  duurzaam 
beheer  van  de  waterkringloop,  waterbeheer,  alsook  de  bescherming  van 
waterecosystemen (London 1999); 

• er  werd  handvest  opgesteld  inzake  duurzaam  vervoer,  in  het  belang  van 
de gezondheid en milieu (London 1999); 

• er werd een actieplan Children Environment and Health Action Plan CEHAP opgesteld 
(Boedapest 2004); 

• de eerste debatten inzake de effecten van klimaatverandering op de gezondheid zijn 
opgestart (Parma 2010). 

 
De Europese Unie,  als  lid  van de  conferentie  stelde  in 2003 haar  eigen actieplan op  inzake 
milieu‐gezondheid, EHAPE 204‐2010, als referentiekader voor het beleid op Europees niveau.  
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Definitie van het beleid 
 
In  2003  heeft  België  zijn  NEHAP‐actieplan  voorgesteld  als  gevolg  van  de  aangegane 
internationale  engagementen.  Het  was  het  resultaat  van  een  samenwerking  tussen  de 
beleidsdomeinen milieu en gezondheid van de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse  Gemeenschap,  de  Duitstalige  Gemeenschap,  de  Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie,  de  Franse  Gemeenschapscommissie,  het  Vlaams  Gewest,  het 
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit werd bij wet vastgelegd onder de 
vorm van een samenwerkingsakkoord op 10 december 2003. 
 
Het  NEHAP  biedt  een  kader  om  verschillende  acties  en  projecten  met  een  gemengde 
financiële steun tot stand te brengen en de bevoegdheden met elkaar in verband te brengen. 
Bijvoorbeeld  het  productbeleid,  dat  onder  de  federale  bevoegdheid  valt,  kan  duidelijk 
een impact hebben op de kwaliteit van het leefmilieu in de binnen‐ en buitenlucht. De normen 
voor concentraties van vervuilende stoffen worden vastgelegd op Europees en/of gewestelijk 
niveau  en  in  België  bestaat  voor  de  luchtkwaliteit  een  uitgebreid meetnet  dat  tot  stand  is 
gekomen  door  de  samenwerking  tussen  de  verschillende  gewesten  (IRCEL). 
Gezondheidspreventie valt vervolgens onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen.  
 
Minstens  eenmaal  per  jaar  komen  de  betrokken  ministers  van  leefmilieu  en  gezondheid 
samen  in  de  Gemengde  Interministeriële  Conferentie  Leefmilieu  Gezondheid  (GICLG)  om 
de activiteiten  te  evalueren,  beslissingen  te  nemen  over  te  nemen  acties  en  prioriteiten 
te stellen.  Zo  werd  bijvoorbeeld  door  de  GICLG  beslist  het  CEHAP  als  plan  integraal  op 
te nemen  in  het  NEHAP.  Deze  activiteiten  en  de  uitvoering  ervan  wordt  verzekerd  door 
de Nationale Cel Leefmilieu Gezondheid waarin een vertegenwoordiger van elke partner van 
het samenwerkingsakkoord zetelt. 
 
De belangrijkste taken van de Nationale Cel betreffen:  

- het voorbereiden en begeleiden van gemeenschappelijke projecten en activiteiten die 
beantwoorden  aan  de  criteria  van  intersectorialiteit,  interterritorialiteit  en 
transdisciplinariteit en een gemeenschappelijke financiering vereisen; 

- het  voorbereiden  en  verdedigen  van  Belgische  standpunten  voor  internationale 
processen  zoals  deze  van  de  WHO‐EU  en  het  Europees  Actieplan  Leefmilieu 
Gezondheid (2004‐2010); 

- het uitwisselen van informatie met betrekking tot plannen en projecten die door elke 
partner of tussen enkele partners worden uitgevoerd. 

 
Ten  slotte  ondersteunt  het  permanent  secretariaat  van  de  Nationale  Cel  LG  de  dagelijkse 
coördinatie en valt zij ten laste van de federale staat. 
 
Het  NEHAP  heeft  een  eigen  evaluatiecyclus  en  op  8  december  2009  keurde  de  GICLG 
het Operationeel  Programma  2009‐2013  goed.  Dit  programma  bevat  5  concrete 
gemeenschappelijke acties: 

1. onderzoek naar de invloed van fysico‐chemische eigenschappen, van fijne stofdeeltjes 
op de gezondheid bij blootstelling en fysieke inspanning; 

2. integratie  van  milieugezondheidscriteria  in  lastenboeken  inzake  bouw‐  en 
renovatiewerkzaamheden  in  kinderdagverblijven  en  scholen  onder  de 
verantwoordelijkheid van de overheid; 

3. opvolging van de ontwikkelingen in het onderzoek naar het voorkomen, de humane 
blootstelling  en  de  risico’s  van  geïndustrialiseerde  en  gecommercialiseerde 
nano‐technologieën en –producten in België; 

4. algemene  aanpak  inzake  de  integratie  van  het  Milieu  in  de  Gezondheid  voor 
de onderdelen  opleiding,  informeren  en  sensibiliseren  van  de  artsen  en  andere 
gezondheidsbeoefenaars; 
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5. algemene  aanpak  inzake  de  betrokkenheid  van  de  jeugd  bij  de  voorbereiding  van 
sensibiliseringsmateriaal  en  deelname  aan  de  discussie  over  de  problematiek 
gerelateerd aan milieu en gezondheid. 

 
De  invloed van mogelijke negatieve effecten vanuit het milieu op de gezondheid  is moeilijk 
oorzakelijk  te  bepalen  omdat  vele  andere  factoren  zoals  levensstijl,  genetica, 
socio‐economische  situatie,  …  een  rol  kunnen  spelen.  Ook  kan  gesteld  worden  dat 
de problematiek  zeer  breed  is  en  chemische  (zware  metalen,  pesticiden,  biociden,  …), 
fysische (niet‐ioniserende straling, radioactiviteit, overstromingen…) en biologische (pollen, 
ziekte  van  Lyme,  …)  processen  omvat.  Er  wordt  geschat  dat  voor  de  geïndustrialiseerde 
wereld 25  tot 33% van de ziektelast wordt veroorzaakt door milieu‐effecten. Ook blijkt uit 
peilingen  dat  het  grootste  deel  van  de  Europese  bevolking  (89%)  bezorgd  is  om 
de milieugezondheid.  In  figuur  11  wordt  op  basis  van  de  brede  definitie  van  milieu  en 
gezondheid,  specifieke  milieuproblemen  en  mogelijke  effecten  op  gezondheid  in  kaart 
gebracht.61 
 

                                                             
61 NEHAP 2003: DOCUMENT II, Synthese. 
(https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTACHMENT_HIDE/DO
CUMENT2_NL.PDF) 
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Figuur 11: Voornaamste chemische (boven), biologische (linksonder) en fysische (rechtsonder) factoren 
die de gezondheid zouden beïnvloeden : verdachte verbanden, veronderstelde of afgeleide ziektebeelden. 

 
 

Bron: NEHAP 2003: DOCUMENT II, Synthese. 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTACHMENT_HIDE/DOCUMENT2_NL.PDF 
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Met  het  oog  op  de  grote  diversiteit  m.b.t.  milieugezondheidsthema’s,  stelt  het  NEHAP 
een referentiekader  voor  om milieugezondheid  als  problematiek  te  benaderen.  Zij  vertrekt 
vanuit  beleidsmodellen  die  o.a.  gebruikt  worden  door  de  European  Environment  Agency 
(EEA)62 en door de Wereldgezondheidsorganisatie regio Europa63. Voor het NEHAP wordt dit 
beleidsmodel  gebruikt  zoals  het werd  aangepast  door  de  SERV64  en wordt weergegeven  in 
figuur  12.  Binnen  dit  model  liggen  de  federale  bevoegdheden  in  belangrijke  mate  in 
de “Driver” component, waarbij productemissienormen worden bepaald en gecontroleerd en 
in  de  “Response”  component  van  het  model,  waar  de  volksgezondheid  vooral  curatief  is 
toegespitst  op  de  werking  van  de  gezondheidssystemen.  Ten  slotte  speelt  onder  andere 
het Wetenschappelijk  Instituut  voor  Volksgezondheid  (WIV)  een  belangrijke  rol  in 
dataverzameling  en  onderzoek  met  betrekking  tot  de  milieugezondheidsproblematiek  en 
geeft data door aan internationale organisaties. 
 
 

                                                             
62 DPSIR : http://www.eea.europa.eu/publications/TEC25 
63 DPSEEA : http://www.euro.who.int/EHindicators/Indicators/20030527_2 
64 Advies over de band  tussen milieu en gezondheid van de Sociale‐Economische Raad van Vlaanderen, Vlaams 
Parlement, 18/04/2001.  
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Figuur 12: Het DPSIR model zoals voorgesteld door de SERV65 (het Onderdeel Respons is samengesteld uit 

de delen Respons, Dataverzameling en Beleid Milieugezondheid). De rode kaders stellen de 
zwaartepunten van de werking van de federale bevoegdheden met betrekking tot milieu en gezondheid 

voor. 
 

 
 
 
Het  zwaartepunt  van  de  overige  componenten  van  dit  model  behoren  vooral  tot 
de bevoegdheden  van  de  gewesten  en  de  gemeenschappen.  Het  is  duidelijk  dat 
de meerwaarde  van  het  NEHAP  zich  vooral  uit  in  een  noodzakelijke  samenwerking  tussen 
de betrokken overheden en het NEHAP stelt dan ook een aantal aanbevelingen voor die als 
referentiekader  dienen  voor  het  uitwerken  van  concrete  gemeenschappelijke  acties  naar 
het brede publiek en betrokken actoren toe. Deze aanbevelingen betreffen: 
1. een  functionele  samenwerking  op  de  verschillende  beleidsniveaus  invoeren  tussen  de 

bestaande structuren voor milieu en gezondheid; 
2. gegevensbanken beheren over de totaliteit van de aspecten milieu‐gezondheid; 
3. onderzoek met voorrang  toespitsen op het verband  tussen milieu  en gezondheid. Eigen 

onderzoek laten aansluiten op Europese en internationale projecten; 
4. een  preventiebeleid  ontwikkelen  voor  het  verband  tussen  milieu  en  gezondheid,  als 

basismethodiek voor de aanpak van de wederzijdse beïnvloeding; 
5. een communicatiebeleid voeren rond het verband tussen milieu en gezondheid; 
6. opleidingen  en  vorming  subsidiëren  rond  het  thema  milieu–gezondheid,  als  een 

onderdeel van de opleiding van gezondheidswerkers; 

                                                             
65 Advies over de band  tussen Milieu en Gezondheid van de Sociale‐Economische Raad van Vlaanderen, Vlaams 
Parlement, 18/04/01.  
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7. de burgers sensibiliseren en opvoeden, in de eerste plaats jongeren, om ze op termijn zo 
ver te krijgen dat ze hun leefwijze veranderen. 

 
Naast  de  participatie  in  de  concrete  acties  van  het  Belgische  en  Europese  NEHAP 
ondersteunen de federale overheden leefmilieu en volksgezondheid het vast secretariaat van 
de Nationale Cel Leefmilieu Gezondheid.  
 
In 2008 werd een federale coördinatiecel Leefmilieu Gezondheid opgericht en heeft als doel 
om op korte termijn de samenwerking tussen de verschillende diensten binnen de FOD VVVL 
en  het  WIV  te  bevorderen  om  gemeenschappelijke  activiteiten  met  betrekking  tot 
de milieugezondheid  te  begeleiden.  Op  lange  termijn wordt  een  functionele  samenwerking 
met  andere  federale  overheidsdiensten  nagestreefd  voor  het  uitvoeren  van  specifieke 
projecten  en/of  wordt  ingegaan  op  voorstellen  van  andere  overheidsdiensten  binnen 
het kader van milieugezondheid. Momenteel worden de eerste projecten  voorbereid of  zijn 
deze  in  een  eerste  uitvoeringfase.  Tevens  dient  deze  coördinatiecel  de  uitwerking  van  het 
NEHAP  in  samenwerking  met  de partners  van  de  Nationale  cel  te  bevorderen  en  worden 
Belgische  standpunten binnen het kader van  internationale processen mee voorbereid. Ten 
slotte  wordt  hierbij  ook  rekening  gehouden  met  de  doelstellingen  zoals  deze  door  het 
Federaal  Plan  voor  Duurzame  Ontwikkeling  werden  voorgesteld  met  betrekking  tot  het 
aspect milieugezondheid. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
De  taken  en  de  activiteiten  van  federale  coördinatie  leefmilieu  gezondheid  zullen  in 
de komende  periode  concreter  worden  uitgewerkt.  Voorlopig  is  het  nog  te  vroeg  om 
de efficiëntie  van  deze  coördinatie  te  evalueren,  maar  indicatoren  die  verder  uitgewerkt 
worden betreffen:  

1. de realisatie van gemeenschappelijke projecten op federaal niveau ter ondersteuning 
van  doelstellingen  zoals  deze  vooropgesteld  worden  door  nationale,  Europese  en 
internationale engagementen; 

2. de  realisatie  van  projecten  ter  ondersteuning  van  federale  actieplannen  (FPDO, 
het Kankerplan, …) waarvoor samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten 
noodzakelijk is en binnen het domein van de milieugezondheid. 
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Bijlage 1: Projecten binnen het samenwerkingsakkoord van 2003 
 
Hieronder  volgen  enkele  projecten  die  binnen  het  kader  van  het  samenwerkingsakkoord 
werden uitgevoerd. Meer informatie is terug te vinden op www.nehap.be. 
 
De coördinatie “Ozon en gezondheid” 
 

Context 
 
Wegverkeer,  industrie,  verwarming,  allemaal  dragen  ze  bij  tot  het  ontstaan  van  ozon.  
Hoe  dichter  de  ozon  zich  boven  het  aardoppervlak  bevindt,  hoe  gevaarlijker  het  is  voor 
de gezondheid. De  sterkste ozonconcentraties doen  zich voor  tijdens de  zomer en periodes 
van extreme warmte. Ozon en hittegolven zijn dus duidelijk nauw met elkaar verbonden. 
 

Doelstelling 
 
De  coördinatie  “Ozon  en  gezondheid”  heeft  tot  doel  de  maatregelen  van  de  verschillende 
overheden met  elkaar  te  verbinden  en  in  de  praktijk  te  brengen  vanuit  de  invalshoek  van 
het milieuthema “ozon” of van het gezondheidsthema “hittegolven”. 
 

Resultaten 
 
Al  in  2004  heeft  de  GICLG  toestemming  gegeven  voor  de  verspreiding  van  een  folder  en 
de samenstelling van een brochure over ozon onder de titel “Minder ozon, meer lucht”. 
In  2005  heeft  de  GICLG  bijgedragen  tot  de  voorbereiding  en  verspreiding  van 
de gezondheidsboodschappen  uit  de  folder  “Ozon  en  hittegolf.  Help  alleenstaanden  en 
hittegevoelige mensen” en is de cel geraadpleegd over het plan “Hittegolf en ozonpieken”. 
Sinds  2006  werden  op  de  pagina  “Ozon  en  hittegolven”  van  de  website  van  de  FOD 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu  een  aantal  inlichtingen 
regelmatig  gereviseerd  en  vervolgens  aan  de  burgers  en  gezondheidszorgbeoefenaars 
bezorgd of ter beschikking gesteld. 
 
Het project “Milieugezondheidsindicatoren” 
 

Context 
 
De dreigende milieugezondheidsrisico's in kaart brengen, de problematiek op de voet volgen 
en  de  resultaten  van  de  getroffen  maatregelen  meten  is  van  het  grootste  belang  voor 
de politieke  beleidsmakers.  Op  het  gebied  van  de  milieu‐gezondheidsindicatoren  staat 
het wetenschappelijke  onderzoek  internationaal  echter  nog  maar  in  de  kinderschoenen, 
al zijn de gevolgen voor België nu al groot. 
 

Doelstelling 
 
Dit project heeft tot doel de invoering en de meting van de milieu‐gezondheidsindicatoren in 
België  te  vereenvoudigen,  rekening  houdend  met  de  vooruitgang  in  Europees  en 
internationaal onderzoek. 
Tussen januari 2005 en januari 2006 moeten drie fases worden doorlopen. 
 

Resultaten 
 
Uitgaande van  een  inventaris  van meer dan 300  indicatoren werd  een  selectie  voorgesteld 
van  ongeveer  60  indicatoren  (voorlopige  lijst),  die  relevant  zijn  voor  het  thema  “milieu  en 
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gezondheid”  in  België  (fase  1).  In  een  tweede  fase  werden  13  operationele  indicatoren 
geïdentificeerd uit de  voorlopige  lijst,  op basis  van  een  semi‐kwantitatieve  analyse  volgens 
een aantal selectiecriteria. Deze analyse bestond uit de evaluatie van de beschikbaarheid van 
de  gegevens,  de  betrouwbaarheid  van  de  gegevens,  de  vergelijkbaarheid, 
de interpreteerbaarheid, de wetenschappelijke validiteit, de gevoeligheid, de specificiteit en 
de helderheid van elke indicator (fase 2). Twee gevalstudies behandelen de optimalisatie van 
de  kankerregistratie  en  de  manier  waarop  milieufactoren  in  deze  registratie  kunnen 
geïntegreerd worden en de tweede gevalstudie is een haalbaarheidsanalyse voor de invulling 
in België van de “ENHIS Core and Optional Indicators for Children’s Environmental Health ‐ 
Regional Priority Goal III”.  
 
De GICLG nam in juni 2006 nota van de samenvatting en het volledige rapport van dit project. 
Om  dit  in  de  toekomst  verder  uit  te  bouwen,  heeft  ze  een  werkgroep  “Milieu‐
Gezondheidsindicatoren” opgericht. 
 
POP’s in moedermelk, indicator van blootstelling aan het milieu  
 

Context 
 
Persistente  organische  polluenten  (POP’s)  zijn  vervuilende  stoffen  die  men  terugvindt  in 
het milieu.  Ze  zijn  het  resultaat  van  menselijke  activiteit  en  kunnen  lang  in  het  milieu 
aanwezig  blijven,  zoals  PCB’s  en  dioxines.  Zij  worden  in  alle  levende  organismen 
aangetroffen,  alsook  in  voedingsmiddelen  zoals  vis,  gevogelte,  melkproducten,  vlees  en 
eieren. 
 

Doelstellingen 
 
Moedermelk is een zeer interessante matrix om de opstapeling van deze vervuilende stoffen 
in de bevolking te meten. Voor het eerst werd de studie op zo grote schaal uitgevoerd en is ze 
representatief  voor  alle  delen  van  het  land.  Dit  project  vertegenwoordigt  de  Belgische 
bijdrage  aan  de  vierde  ronde  van  de  Wereldgezondheidsorganisatie  omtrent  dit  thema.  
191 moeders verdeeld over Vlaanderen, Wallonië  en Brussel hebben ermee  ingestemd aan 
dit project deel te nemen. Tijdens de gehele duur van het project werd de nadruk gelegd op 
de  bevordering  van  borstvoeding.  De  Wereldgezondheidsorganisatie  heeft  een  grondige 
evaluatie gemaakt van de voordelen van borstvoeding voor de gezondheid van baby’s, alsook 
van  de  mogelijke  gevolgen  van  moedermelk  die  door  polluenten  is  besmet.  Zij  komt  tot 
de conclusie dat borstvoeding sterk aanbevolen is. 
 

Resultaten 
 

Oude  organochloorpesticiden  worden  in  het  algemeen  niet  meer  teruggevonden  in 
moedermelk, met uitzondering van DDT (dat vroeger het meest gebruikt werd, ook binnen in 
gebouwen),  HCB  (dat  ook  als  chemisch  bijproduct  van  andere  stoffen  en  als 
verbrandingsproduct  bekend  staat),  en  uitzonderlijk  HCH  (dat  slechts  recenter  verboden 
werd).  Er  dient  nagegaan  te  worden  of  deze  stoffen  gewoon  meer  tijd  nodig  hebben  om 
helemaal te verdwijnen, of dat er misschien extra maatregelen nodig zouden kunnen zijn.  
 
Het  is verheugend om vast  te  stellen dat de dioxinegehaltes weer duidelijk gedaald zijn. Er 
zijn dan ook grote  inspanningen geleverd op het vlak van emissiereductie, het zoeken naar 
overblijvende bronnen, alsook op het vlak van normering en controle in de voedselketen. 
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Voor merker‐PCB’s is er ook een duidelijke reductie, dankzij nauwe opvolging. De opruiming 
van  PCB‐olie  moet  binnen  afzienbare  tijd  afgerond  worden  met  alle  nodige 
voorzorgsmaatregelen voor milieucontaminatie. 
 
Minder  duidelijk  is  de  trend  voor  dioxineachtige  PCB’s.  De  moeilijker  meetbare 
dioxineachtige  PCB’s  kregen  ook  pas  recenter  de  volle  aandacht,  en  normen  voor 
dierenvoeders  en  voedingsmiddelen  zijn  pas  van  toepassing  sinds  eind  2006. 
Schrootverwerkende  bedrijven  zijn  ook  pas  relatief  recent  geïdentificeerd  als  bijkomende 
emissiebron. We verwachten dus nog effecten in de toekomst van deze recente maatregelen 
en bevindingen. 
 
In het kader van de Stockholmconventie dient een nationaal plan opgesteld  te worden met 
alle  acties  omtrent  reductie  van  POP’s  (zie  2.11).  Bij  het  opstellen  van  dit  plan  zal, 
in samenwerking  met  alle  bevoegde  overheden  in  België,  rekening  gehouden  worden  met 
de resultaten en de nodige nadruk gelegd worden op de stoffen die teruggevonden werden in 
moedermelk.  Bij  het  nationaal  plan  POP’s  horen  verschillende  soorten  acties,  zoals 
wetenschappelijke  onderzoeksprojecten,  beleidsvoorbereidende  monitoring,  de  uitwerking 
van  wetgeving  (nationaal  of  Europees),  controle  op  de  naleving  van  de  wetgeving  en 
sensibilisering. In het algemeen gaat het om het voortzetten van het reeds gevoerde beleid. 
 
Productbeleid en binnenmilieu 
 
Uit de vele producten en bouwmaterialen in onze woningen komen binnen allerlei stoffen vrij 
met mogelijke kwalijke gevolgen voor onze gezondheid. Deze situatie is zorgwekkend, omdat 
de Belgen 80 tot 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen. Het project “Productbeleid en 
binnenverontreiniging”werd  opgezet  om  een  actie  voor  te  bereiden  in  het  kader  van 
een federaal  projectplan  rond  productbeleid.  Er  worden  14  prioritaire  substanties 
onderzocht. 
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Bijlage  2    Activiteiten  van  het  Wetenschappelijk  Instituut 
Volksgezondheid 
 
Binnen  de  problematiek  van  leefmilieu‐gezondheid  is  het  Wetneschappelijk  Instituut 
Volksgezondheid (WIV) een belangrijke federale instellingen voor de uitvoering van concrete 
projecten van het NEHAP, alsook daarbuiten. Hieronder volgt een lijst van hun belangrijkste 
activiteiten hieromtrent. 
 
Monitoring van gezondheidseffecten van wonen in de buurt van nucleaire sites 
 
De Eenheid Milieu en Gezondheid werd gevraagd om een periodieke monitoring op te zetten 
naar  mogelijke  gezondheidseffecten  van  wonen  in  de  buurt  van  nucleaire  sites.  Deze 
monitoring  focust  op  een  eventueel  verhoogd  voorkomen  van  kanker,  in  eerste  instantie 
leukemie en schildklierkanker. De nucleaire sites omvatten (1) de kerncentrale van Doel, (2) 
de kerncentrale van Tihange, (3) het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK‐CEN) te Mol, (4) 
de producenten voor nucleaire splijtstof Belgonucleaire (BN) en FBFC‐International te Dessel, 
(5) Belgoprocess (BP) te Dessel, die al het radio‐actief afval verwerkt, (6) het Instituut voor 
ReferentieMaterialen en –Metingen (IRMM) te Geel, en (7) het Instituut voor RadioElementen 
(IRE) te Fleurus. Het stuk Belgisch grondgebied in de buurt van de kerncentrales van Chooz 
(Frankrijk) en Borssele (Nederland) wordt ook in rekening gebracht. In een eerste fase wordt 
de  haalbaarheid  van  een  dergelijke monitoring  nagegaan.  Indien  haalbaar,  kan  nadien  een 
periodieke opvolging om de vijf jaar gepland worden. 
 
AGORA    Opstellen  monitoring  van  de  effecten  van  klimaatverandering  op 
leefmilieu – gezondheid 
 
Het project in kader van het onderzoeksprogramma AGORA (POD Wetenschapsbeleid) is een 
samenwerking tussen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Centrum voor 
Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie en heeft als doel indicatoren te selecteren om 
monitoring toe te laten van de impact van de klimaatverandering op de gezondheid van mens 
en dier. 
 
Het project ging van start in 2008 en kent 3 fasen:  

1. inventarisatie  van  de  gezondheidseffecten  die  mogelijk  gerelateerd  zijn  met 
klimaatverandering. Hier werd in 2008 mee gestart, met namen de inventarisatie bij 
hittegolven,  koudegolven,  luchtverontreiniging,  extreme weersomstandigheden,  UV‐
straling,  water‐  en  voedselgerelateerde  pathogenen,  vectorgerelateerde 
pathogenenen aero‐allergenen ; 

2. de  samenstelling  van  een  lijst  van  mogelijke  indicatoren  gebaseerd  op  de 
gezondheidseffecten ; 

3. bepalen van de prioriteiten voor datacollectie en onderzoek voor de indicatoren. 
 
NEHAP WG M&G indicatoren air pollution 
 
In  2006  richtte  de Gemengde  Interministeriële  Conferentie  Leefmilieu Gezondheid  (GICLG) 
de werkgroep  “Milieu‐Gezondheidsindicatoren”  op.  De werkgroep wordt  voorgezeten  door 
het WIV en heeft vertegenwoordigers uit het FAVV, de FOD VVVL, IRCEL en het CCIM. 
 
Deze werkgroep heeft 2 hoofdopdrachten: 

• het  aanleveren  van  data  aan  de  WHO  in  het  kader  van  CEHAPE  'Children's 
Environment and Health Action Plan for Europe' waartoe België zich engageerde op 
de  Vierde  Internationale  Ministeriële  Conferentie  over  Milieu  en  Gezondheid 
(Boedapest,  2004).  (zie  ENHIS‐CEHAPE  indicatoren).  Binnen  deze werkgroep  kreeg 
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het WIV de specifieke opdracht om de indicatoren van het rapport 2007 te verifiëren 
en de ontbrekende gegevens aan te (laten) leveren. Het WIV stond eveneens in voor 
het vervolg van deze opdracht, met name het voorbereiden en aanleveren van data 
voor het tweede indicatorenrapport dat op de Conferentie over Milieu en Gezondheid 
(Parma, 2010) zou gepubliceerd worden; 

• het  uitwerken  van  een  reeks  relevante  milieu‐  en  gezondheidsindicatoren  die  op 
nationaal  vlak  moeten  worden  opgevolgd  in  België,  met  als  prioriteit  respiratoire 
aandoeningen  bij  kinderen  en  cardiovasculaire  aandoeningen  in  relatie  tot  de 
luchtkwaliteit. 

 
Gezondheidsenquête door interview  
 
In  de  gezondheidsenquête  HIS  werd  een  module  opgenomen  om  veranderingen  vast  te 
stellen  in  de  blootstelling  en  de  perceptie  van  de  bevolking  inzake milieuhinder,  en  in  het 
gedrag van mensen en de gevolgen op hun gezondheid van deze hinder.  Informatie over de 
kwaliteit  van  de  fysieke  omgeving  van  de woning  is  eveneens  een  goede  indicator  van  de 
socio‐economische  status66, met waarschijnlijk  een  grotere  relevantie  dan  de  inkomens‐  of 
onderwijsniveaus.  
 
HIS  is  geen  objectief  meetinstrument  van  het  niveau  van  blootstelling  aan  een 
milieurisicofactor, noch van de gezondheidsimpact van deze blootstelling. Hiervoor moeten 
andere,  specifiekere,  doelgerichte  of  technische  instrumenten  worden  gebruikt,  die 
biologische metingen  (bio‐monitoring) van blootstellingen en gezondheidseffecten mogelijk 
maken; bijvoorbeeld via longitudinale studies, milieu‐ en gezondheidsonderzoeken.  
HIS  kan  echter  van  nut  zijn  om  de  aangegeven  aanwezigheid  van  een  risico  van  een 
gemakkelijk  door  de  bevolking  te  identificeren  en  te  herkennen  risicofactor  in  te  schatten 
(zoals  de  aanwezigheid  van  tabaksrook  in  de  woning)  of  om  indirecte  metingen  van 
blootstelling te verkrijgen. Men kan hiermee ook de perceptie, de opvattingen, de kennis en 
het  bewustzijn  van  de  bevolking  in  verband met milieu‐  en  gezondheidsrisicofactoren  of  ‐
problemen  evenals  de  houding  en  het  gedrag  van  mensen  ten  opzichte  van  milieu‐  en 
gezondheidsrisico’s vaststellen. De HIS‐module voor gezondheid en leefmilieu (HE) kan ook 
bijdragen  om  de  bestaande  verschillen  in  risicoperceptie  tussen  wetenschappers  en  de 
algemene  bevolking  te  verduidelijken67.  Dergelijke  verschillen  stellen  de  overheden  voor 
moeilijke keuzes inzake risicobeheer.  
 
Volgens  het  Belgisch  Nationaal  Actieplan  voor  Milieu  en  Gezondheid  (NEHAP)68  zou  het 
verduidelijken van deze verschillen in risicoperceptie de communicatie tussen de bevolking, 
de  wetenschappers  en  de  overheden  verbeteren69.  Dit  Nationaal  Plan  vermeldt  de  HIS,  en 
meer  bepaald  de  HE‐module,  als  een  beheers‐  en  controle‐instrument  voor  milieu  en 
gezondheid. Door het verstrekken van informatie over de perceptie van de bevolking inzake 
milieu‐  en  gezondheidsrisico’s  en  ‐problemen,  kan  HIS  de  informatie  afkomstig  van  de 
andere,  in  het  Belgische  NEHAP  opgesomde  controle‐instrumenten  of  van 
biomarkermetingen  vervolledigen.  Passief  roken  (ook  gekend  als  onvrijwillig  roken, 
tweedehands  roken,  blootstelling  aan  tabaksrook van  anderen)  treedt  op wanneer de  rook 
                                                             
66 Dunn JR. Housing and inequalities in health: a study of socioeconomic dimensions of housing and self reported 
health from a survey of Vancouver residents. J Epidemiol Community Health 2002; 56(9):671‐681. 
67 Pidgeon NF, Beattie  J. The psychology of Risk and Uncertainty. Handbook of Environmental Risk Assessment 
and Management. Oxford, UK: P.Calow Ed.Blackwell Science Ltd., 1998. 
68  In  juni 1994 werd op de 2e Ministeriële Conferentie voor Milieu en Gezondheid  in Helsinki werd door WHO 
Europe  een  ontwerp  voor  een  Actieplan  voor  Milieu  en  Gezondheid  voor  Europa  (EHAPE)  voorgesteld.  De 
lidstaten verbonden zich ertoe om op basis hiervan Nationale Actieplannen voor Milieu en Gezondheid (NEHAP) 
op te stellen.  In België zijn zowel de Federale Overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Provincies als de 
Gemeenten bij het Belgische NEHAP betrokken. 
69  Belgisch  Nationaal  Actieplan  voor  Milieu  en  Gezondheid  (National  Environment  and  Health  Action  Plan  – 
NEHAP) Document I. DocI‐021002‐FR.doc, ‐275. 2003. 
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van de brandende tabaksproducten van één persoon (of het uitblazen ervan door de roker) 
door  anderen  wordt  ingeademd.  Dit  onderwerp  wordt  eveneens  in  de  HIS 
gezondheidsenquête opgenomen. 
 
Rapporten  over  HIS  2004  en  2008  zijn  beschikbaar  op  de  website  van  het  WIV‐ISP 
(http://www.iph.fgov.be/epidemio/epien/index.htm). 
 
Gezondheidszorg  gerelateerde  infecties  (Health  care  associated  infections 

(NSIH)) 
 
Belgische  ziekenhuizen  en  verpleeginstellingen  nemen  deel  aan  verschillende  verplichte, 
facultatieve en vrijwillige controleprogramma’s, gesteund door de Belgische Commissie voor 
de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC). Een volledige lijst van de programma’s en 
de rapporten vindt u op de desbetreffende website: www.nsih.be.  
 
Nationale voedselconsumptiepeilingen (VCP) 
 
Nationale  voedselconsumptiepeilingen  bevatten  gegevens  over  inname  van 
voedingsmiddelen  en  nutriënten  bij  de  Belgische  bevolking  en  worden  vaak  gebruikt  in 
combinatie met concentratiegegevens van milieucontaminanten in voedingsmiddelen, om de 
blootstelling van de bevolking aan deze milieucontaminanten via de voeding na te gaan. De 
berekening  van  de  inname  van  contaminanten  kan  op  verschillende  wijzen  gebeuren: 
deterministisch,  semi‐deterministisch  of  probabilistisch,  afhankelijk  van  het  feit  of  de 
variaties  en  onzekerheden  met  betrekking  tot  voedselconsumptie  en  concentratie  in 
voedingsmiddelen bekend zijn  en worden meegenomen  in de analyses. Recent werden een 
aantal  innameschattingen  uitgevoerd  op  semi‐deterministische  wijze  (distributie  van 
voedselconsumptiegegevens werd gelinkt met gemiddelde concentraties van contaminanten 
in levensmiddelen) zoals voor blootstelling van de Belgische bevolking aan dioxines en PCBs 
en  de  blootstelling  aan  vlamvertragers  via  de  voeding.  Dit  worden  doorgaans  Total  Diet 
Studies  genoemd.  Er werd  ook  een  risicoanalyse  uitgevoerd met  betrekking  tot  de  inname 
van mariene biotoxines op probablistische wijze,  zowel om acuut als  chronisch risico na  te 
gaan. Deze contaminanten worden belangrijker door de opwarming van de aarde en worden 
aldus  frequenter  aangetroffen  in  zeevruchten  zoals  mosselen  en  sint‐jacobsschelpen  dan 
vroeger in onze streken. 
 
Pesticiden en biociden 
 
Voor  de  erkenning  van  pesticiden  en  biociden  moeten  de  experten  van  het  WIV  het 
toxicologische gedeelte van de door de industrie voorgelegde dossiers en de gevaren voor de 
menselijke gezondheid beoordelen, de referentiedosissen vastleggen, een classificatie en een 
etikettering van de actieve bestanddelen en de formules voorstellen en de blootstelling en de 
risico’s  voor  de  operatoren,  werknemers,  voorbijgangers  en  bewoners  beoordelen.  Deze 
beoordelingen houden  rekening met wat op  internationaal niveau  is uitgewerkt  (EU, EFSA, 
OESO,  WGO,  JPMR,  IPCS,  FAO,  US  EPA  ...)  en  met  de  recente  wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van risicobeoordeling, toxische werkingen (kankerverwekkend 
of niet‐kankerverwekkend), blootstellingsmodellen, testmethoden, ...  
 
Het is ook belangrijk dat wetenschappers op het gebied van toxicologie aan de overheden en 
aan het publiek de expertise en de kennis in verband met toxicologische stoffen in house ter 
beschikking  stellen  met  het  oog  op  de  bescherming  van  de  menselijke  gezondheid,  en 
informatie  verstrekken  en  wetenschappelijke  adviezen  geven  in  het  kader  van  de 
besluitvorming door de Belgische overheden. Recente wetenschappelijke kennis kan worden 
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verworven  en  uitgewisseld  door  deel  te  nemen  aan  internationale  werkgroepen, 
congressen, ...  
 
Het  is  van  essentieel  belang  voor  de  Volksgezondheid  om  de  mogelijke  gevaren  van 
pesticiden  en  biociden  te  omschrijven  en  ervoor  te  zorgen  dat  de  blootstelling  van 
werknemers, “voorbijgangers” en bewoners aan deze stoffen de referentiedosissen die in het 
toxicologisch  dossier  zijn  vastgesteld,  niet  overschrijdt  en  dus  geen  risico  voor  hun 
gezondheid vormt. 
 
Beoordeling van het gevaar van nanomaterialen voor de gezondheid 
 
In  de  problematiek  van  de  nanomaterialen  (zie  ook  hoofdstuk  2B)  beschikt  het WIV  sinds 
2006 over  een programma dat  een onderdeel  vormt van de beoordeling van het mogelijke 
risico  van  nanomaterialen  voor  de  gezondheid.  In  het  toxicologisch  laboratorium  wordt 
onderzocht  of  in  vitro  tests  (levensvatbaarheid  van  de  cellen,  oxidatieve  stress  en 
genotoxiciteit) kunnen worden toegepast voor de beoordeling van het gevaar in het geval van 
nanomaterialen70.  Dit  onderzoek  ondersteunt  een wetenschappelijke  expertise,  voorgesteld 
in  ruimere  programma’s  die  tot  doel  hebben  om  de  grenzen  van  de  huidige 
beoordelingsstrategieën  te bepalen en nieuwe methoden voor  te  stellen  (Working party on 
manufactured  nanomaterials,  OECD,  of  de  gezamenlijke  Europese  actie  “Nanogenotox”)  of 
nieuwe verordeningen (Reach) door te voeren. 
 
Surveillance van infectieuze aandoeningen bij de algemene bevolking 
 
Sinds 1984 coördineert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de surveillance van 
infectieuze aandoeningen via een peilnetwerk van voor de microbiologie erkende laboratoria. 
In deze  surveillance zijn  een  veertigtal pathogenen opgenomen en,  voor  sommige daarvan, 
voert een referentielaboratorium tests uit ter bevestiging van de diagnose. Sommige van deze 
ziektekiemen  staan  in  verband  met  het  milieu,  zoals  het  hantavirus,  Borrelia  burgdorferi, 
Cryptosporidium  sp.,  Legionella  pneumophila,  Entamoeba  histolytica,  …  Opduikende 
pathogenen  worden  eveneens  in  de  surveillance  opgenomen  dankzij  de  deelname  van 
referentielaboratoria  die  een  diagnosecapaciteit  hebben  ontwikkeld  voor  bijvoorbeeld  het 
West  Nile  virus  of  tekenencefalitis.  De  doelstelling  van  deze  surveillance  is,  enerzijds,  het 
opvolgen  van  de  trends  op  basis  waarvan  er  ook  preventiemaatregelen  kunnen  worden 
gekozen en, anderzijds, het identificeren van de alarmsignalen.  
 
Het  geheel  van  deze  epidemiologische  gegevens  wordt  op  de  website  van  het  WIV 
gepubliceerd:  http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index8.htm,  evenals  de 
informatiebrochures voor het grote publiek (bv. de ziekte van Lyme). 
 
Deze  gegevens  zullen  steeds  meer  worden  geanalyseerd  in  een  meer  holistische  context, 
zoals het in verband brengen met sterfte‐ en temperatuurgegevens. Dit gebeurt nu ook al met 
de gegevens voor influenza. 
 
Surveillance van het stuifmeel en de schimmelsporen van de lucht 
 
Het  surveillancenet  heeft  als  belangrijkste  doelstelling  snelle  informatie  te  verstrekken  in 
verband met  de  aanwezigheid  van  allergieverwekkend  stuifmeel  en  schimmelsporen  in  de 
lucht  aan  een  zo  breed  mogelijk  publiek  (medisch  korps,  allergielijders,  …),  dit  zowel 
nationaal als internationaal.  
 
                                                             
70 Robbens J, Vanparys C, Nobels I, Blust R, Van HK, Janssen C, et al. Eco‐, geno‐ and human toxicology of bio‐active 
nanoparticles for biomedical applications. Toxicology 2009 Nov 26. 
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De informatieverspreiding gebeurt als volgt:  
‐ dagelijkse  informatie  via  de  website  www.airallergy.be  en  de  telefoonlijn 

0900/100 73; 
‐ hooikoortsberichten van 15 mei tot 15 juli (bloeiperiode van de grassen), gebaseerd 

op gegevens van het KMI en verspreid door het agentschap Belga; 
‐ wekelijkse informatie via het informatieblad (newsletter) verspreid via de website; 
‐ wekelijkse  informatie  verspreid  via  de  website  www.polleninfo.org  (Europese 

databank); 
‐ antwoord  op  tal  van  informatie‐aanvragen  via  telefoon,  e‐mail  en  briefwisseling, 

afkomstig  van  patiëntenorganisaties,  van  patiënten  zelf,  van  artsen,  van  gemeentes 
(aanplantingsdiensten). 
 

Deze  activiteit  komt  zowel  de  allergielijders  als  de  behandelende  artsen  ten  goede:  voor 
preventie en opvang van hoog risicoperiodes, door planning van desensibilisatie, preventief 
gebruik van geneesmiddelen, keuze van vakantiebestemming en voor de beperking van het 
aantal  allergietesten.  De  resultaten  vormen  eveneens  een  belangrijk  element  in  de 
efficiëntiebepaling  van  nieuwe  geneesmiddelen.  Bovendien  worden  studies  over  lange 
termijn  mogelijk,  die  eventuele  veranderingen  in  het  aantal  en  in  het  spectrum  van  de 
allergieverwekkende stuifmeelsoorten in de lucht kunnen aantonen.  
 
Gezondheid en microbiologische binnenhuisvervuiling 
 
Dit  programma  (www.indoorpol.be)  zorgt  specifiek  voor  de  uitvoering  van 
milieumicrobiologische  studies  en  expertises  in  verband met  gezondheidsproblemen.  Voor 
de periode van 2004 tot 2008 werden op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee 
projecten  uitgevoerd  in  samenwerking  met  de  RCIB  (Regionale  Cel  voor  Interventie  bij 
binnenhuisvervuiling) bij het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).  
 
In  een  eerste  project  werd  een  eerste  gezondheidsprofiel  opgesteld 
(http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/Gezondheid_27_2007.PDF)  voor  de 
Brusselse woning. De problemen ter hoogte van de bovenste ademhalingswegen kwamen het 
meeste voor  (48% van de op medische vraag onderzochte woningen  vertoonden patiënten 
met  herhaalde  infecties  en  46%  met  een  chronische  hoest).  Wat  de  onderste  luchtwegen 
betreft, is de prevalentie ook zorgwekkend (30% van de aanvragen voor chronische infecties 
en  27%  voor  astma).  Op  het  vlak  van  omgeving  wezen  diezelfde  studies  op  frequente 
microbiologische  besmettingen  in  de  onderzochte  woningen  (59%  van  de  onderzochte 
woningen  vertoonden  zichtbare  schimmels, waarvan  22% met meer  dan  3 m2  in minstens 
één kamer) of mijtallergenen in matrassen (20% van de onderzochte matrassen zaten op of 
boven  de  sensibiliseringsdrempel).  In  2006  ging,  eveneens  op  initiatief  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest,  een  tweede  project  van  start  over  de  binnenhuisvervuiling  in  de 
kinderopvangcentra 
(http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=3118&langt
ype=2067). Dankzij deze ervaring van de kinderopvang was een deelname mogelijk aan een 
project  van  het  NEHAP  in  verband  met  de  crèches  in  België. 
(https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATT
ACHMENT_HIDE/RAPPORT.PDF). 
 
De  projecten  inzake  mycologische  onderzoeken  uitgevoerd  op  verzoek  van  Toezicht 
Volkgezondheid  en  de  Franse  Gemeenschap  handelden  ook  over  specifieke  ziekten, 
hoofdzakelijk van het type astma, allergieën, soms ook alveolitis, … 
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3.2 Luchtverontreiniging 
 
3.2.1 Federaal Plan ozon en verzuring 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu 
 

Juridische basis: 
 

• Het protocol van 1984 betreffende de lange‐termijnfinanciering van het gezamenlijke 
programma voor de continue bewaking en evaluatie van  lange‐afstandtransport van 
luchtverontreinigende  stoffen  in  Europa  –  EMEP  (goedkeuring  door  België  op  08 
augustus 1987); 

• Het  protocol  van  Sofia  van  31  oktober  1988  betreffende  de  beheersing  van 
stikstofoxides (goedkeuring door België op 08 november 2000); 

• Het  protocol  van  Helsinki  van  1985  inzake  de  reductie  van  zwavelemissies 
(goedkeuring door België op 09 juni 1989); 

• Het  protocol  van Genève  van  18  november 1991 betreffende de  beheersing  van  de 
emissies van vluchtige organische stoffen (goedkeuring door België op 08 november 
2000); 

• Het  protocol  van  Oslo  van  14  juni  1994  inzake  de  verdere  reductie  van 
zwavelemissies (goedkeuring door België op 08 november 2000); 

• Het protocol  van Göteborg. Dit protocol heeft  tot doel de verzuring,  eutrofiëring en 
troposferische  ozon  te  verminderen.  België  heeft  dit  protocol  op  04  februari  2000 
ondertekend. 

 
Inleiding 
 
Verzuring en troposferische ozon zijn twee belangrijke problemen. Verschillende overheden 
zijn  voor  deze  materie  bevoegd  en  de  acties  van  deze  verschillende  overheden  moeten 
absoluut worden gecoördineerd. Daarom hebben de gewestministers en de federale minister 
van leefmilieu tijdens de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) van 17 oktober 2003 
beslist  om  een  nationaal  ozonplan  op  te  maken,  waarin  een  geheel  van  structurele 
maatregelen  uitgaande  van  het  federale  zowel  als  van  het  gewestelijke  niveau  worden 
opgenomen. 
 
Definitie van het beleid 
 
Dit  nationaal  plan  van  structurele  maatregelen  in  de  strijd  tegen  de  verzuring  en 
troposferische ozon omvat een beschrijving van de betreffende milieuproblematiek evenals 
de strategieën en actieplannen van de federale staat voor de periode 2004‐2007.  
 
De problematiek van de verzuring en troposferische ozon wordt tegelijk aangepakt omdat dit 
internationaal  ook  steeds meer  op  een  globale  en  geïntegreerde  wijze  gebeurt.  Hoewel  ze 
beide specifieke kenmerken vertonen,  is het belang van hun gemeenschappelijke punten  in 
de  strijd  tegen  deze  twee  luchtverontreinigende  factoren  onbetwistbaar.  Ten  slotte  passen 
bepaalde  maatregelen  die  in  het  kader  van  dit  plan  werden  genomen,  ook  in  andere 
problematieken, zoals in de strijd tegen de klimaatverandering. 
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De  in  dit  plan  voorgestelde  acties  (moesten) worden  uitgevoerd  in  een  combinatie  van  de 
verschillende  beschikbare  beleidsinstrumenten  (juridische  instrumenten  –  wettelijke  en 
reglementaire, economische, sociocommunicatieve instrumenten, sectorale akkoorden, enz.). 
 
In het kader van de strijd tegen de verzuring, eutrofiëring en troposferische ozon heeft België 
talrijke internationale en Europese beloften aangegaan.  
Het  Paneuropees  Verdrag  van  Genève  van  1979  op  het  vlak  van  grensoverschrijdende 
verontreiniging  vormt  het  meesterstuk  in  een  grensoverschrijdende  aanpak  van  het 
vervuilingsprobleem. Dit verdrag werd overgenomen door de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties en werd op 15.07.1982 door België goedgekeurd. 
Dit verdrag heeft inmiddels geleid tot acht protocollen, waarvan er zes rechtstreeks verband 
houden met de problematiek van ozon en verzuring. 
 
Overigens  bepaalt  richtlijn  2001/81/EG  van  het  Europees  Parlement  en  van  de  Raad  (de 
zogenaamde  NEC‐richtlijn)1  van  23  oktober  2001,  eveneens  de  nationale  emissieplafonds 
voor  bepaalde  luchtverontreinigende  stoffen:  SO2,  NOx,  VOS  en  NH3.  Deze  laatste  zijn  nog 
strenger dan die voorzien in het gemengd protocol van Göteborg. 
 
De  Belgische  plafonds  voor  2010  die  in  de  richtlijn  zijn  opgenomen,  zijn  de  NEC‐plafonds 
zoals vermeld in onderstaande tabel. 
 
 
 

Tabel 27: NEC plafonds voor 2010 in België. 
 

 
  SO2  NOx  VOS  NH3 

Stationaire bronnen  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

1,4 kt  3 kt  4 kt  ‐ 

Stationaire bronnen 
Vlaams Gewest  

65,8 kt 58,3 kt 70,9 kt  45 kt 

Stationaire bronnen 
Waals Gewest 

29 kt 46 kt 28 kt  28,7 kt 

Transport  
(3 Gewesten) 

2 kt 68 kt 35.6 kt  ‐ 

België  
Nationaal emissieplafond71 

98,2 kt 175,3 kt 138,5 kt  73,7 kt 

 
 
 

                                                             
71 Zoals bepaald door Richtlijn 2001/81/EG 
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
 
 

Tabel 28: overzicht van de acties van het federaal plan ozon en verzuring. 
 

Titel  Type  Vordering 
26/02/2008 

Opmerkingen 

Nationaal Plan voor duurzame 
mobiliteit  Plan  UITGESTELD  Talrijke structurele acties.  

Een visie 2030 is gepland. 

Het collectieve transport 
bevorderen  Invest.  LOPEND   De NMBS beoogt een toename van het 

verkeer met 3,8% per jaar 

Economische instrumenten 
voor de automobielsector 

Fiscaliteit 
(e.a.)  UITGEVOERD   

Milieuprestatie van voertuigen  KB  UITGEVOERD  Omzettingen van de richtlijnen 
betreffende de Euronormen 

Technische keuring van 
bedrijfsvoertuigen  KB  UITGEVOERD  Effectieve opaciteitsmeting van de 

uitlaatgassen 

Versterking van de technische 
keuring  KB  UITGEVOERD  Wijziging van de frequentie van de 

keuringen 

Blauwe stip  ‐  OPGEHEVEN  Technisch onhaalbaar 

Voertuigen met een geringe 
uitstoot bevorderen  Commu.  LOPEND  Verschillende media‐ en 

promotiecampagnes van de CO2‐Gids 

Duurzame mobiliteit in de 
overheid 

Opleiding 
o.a.  LOPEND 

Actie opgenomen in het plan voor een 
duurzaam beleid inzake openbare 
aankopen 

Milieuprestaties van bussen  Studie  UITGEVOERD 
Invoering van nieuwe Europese 
bepalingen en van een aangepaste 
technische keuring 

Milieuprestaties van 
vrachtwagens  Studie  UITGEVOERD 

Invoering van nieuwe Europese 
bepalingen en van een aangepaste 
technische keuring  

Milieuprestaties van schepen  KB  LOPEND  Moet nog worden uitgevoerd 

Sensibilisering rond mobiliteit  Commu.  UITGEVOERD  CO2‐Gids en promotiecampagne 

Verantwoord milieugedrag  Charter  UITGEVOERD 
Dit charter brengt elementen van 
ecologisch verantwoord gedrag aan in 
de opleiding van bestuurders 

De kwaliteit van benzine en 
diesel verbeteren  KB  UITGEVOERD 

Invoering van een verminderd 
zwavelgehalte (10ppm) op 01/01/2009 
KB gepubliceerd 

Verbetering van huisbrandolie  KB  LOPEND 

Actie, KB tot vermindering van het 
zwavelgehalte gepubliceerd, 
inspanningen moeten worden 
voortgezet 
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Titel  Type  Vordering 
26/02/2008 

Opmerkingen 

Verbetering van maritieme 
diesel  KB  UITGEVOERD  Vermindering van het zwavelgehalte, 

voort te zetten 

Kwaliteit van 
petroleumproducten  Inspectie  UITGEVOERD  Actie uitgevoerd maar voortgezet 

Structurele maatregelen op 
energievlak  

Fiscaliteit 
e.a.  LOPEND 

Economisch instrument voor 
energiebesparingen. Acties in verband 
met dit punt werden in het economisch 
herstelplan aangenomen.  

Verbetering van de kwaliteit 
van de vaste brandstoffen  KB  LOPEND  KB in voorbereiding 

Vermindering van de uitstoot 
van NOx en CO van 
verwarmingstoestellen 

KB  LOPEND  KB van 17 september 2009 

Sensibilisering op het vlak van 
verwarming  Commu.  LOPEND 

Studiedag over de 
verwarmingsproblematiek bij gezinnen 
in een onzekere situatie (okt. 2009) 

Normen vastleggen voor 
radiatoren en convectoren  KB  OPGEHEVEN  Technisch onhaalbaar. 

Sensibilisering van 
professionals uit de 
verwarmingssector 

Commu.  OPGEHEVEN  Afhankelijk van de vorige actie 

Rendement en uitstoot van 
verwarmingsketels  Fiscaliteit  UITGEVOERD  Economisch en fiscaal instrument voor 

energiebesparingen 

Productbeleidstrategie – VOS  Plan  UITGESTELD  Een sectoraal akkoord wordt voorbereid

Sensibilisering op het vlak van 
schoonmaakproducten  Commu.  UITGESTELD  Afhankelijk van de vorige actie 

Website CO2‐gids/luik fijn stof  Commu.  UITGEVOERD  www.voitureeconome.be  

Bevordering producten met 
een Ecolabel  Commu.  UITGEVOERD  www.ecolabel.be  

Omzetting van Richtl. 
2002/88/EG voor niet voor de 
weg bestemde mobiele 
machines 

KB  UITGEVOERD   

Omzetting van Richtl. 
97/68/EG voor niet voor de 
weg bestemde mobiele 
machines 

KB  UITGEVOERD   

Sensibilisering op het vlak van 
de ozonproblematiek  Commu.  UITGEVOERD  Folder beschikbaar 

Onderzoek naar ozon en 
verzuring  Studie  LOPEND  Onderzoeksprojecten gestart of 

afgerond 

Verbanden tussen het 
onderzoek en zijn gebruikers  Studie  LOPEND  Workshop in mei 2009 
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Titel  Type  Vordering 
26/02/2008 

Opmerkingen 

De onderzoeksresultaten 
verspreiden en benutten  Commu.  Doorlopend  www.belspo.be  

 
 
 
Evaluatie 
 
Het federaal plan ozon en verzuring is een compilatie van verschillende maatregelen die zijn 
ingeschreven  in  wetgeving  om  te  beantwoorden  aan  het  internationale  niveau.  De  enige 
finaliteit  van  het  plan  is  om  bestaande  maatregelen  op  elkaar  af  te  stemmen  en  niet  het 
toevoegen  van  bijkomende  maatregelen.  In  termen  van  evaluatie  lijkt  het  bijgevolg  meer 
zinvol  om  elke  actie  afzonderlijk  te  evalueren  en  niet  het  plan  op  zich. Met  betrekking  tot 
deze verwijzen wij dan ook naar de desbetreffende hoofdstukken voor een diepere evaluatie 
en  stellen  ook  vast  dat  de  acties  die  vermeld worden  in  het  plan  zijn  voor  een  groot  deel 
gerealiseerd en/of in uitvoering. 
 
 
 

Figuur 13: Troposferische ozon vergelijking tussen de EM van Europa. 
 

 
 
Bron en grafiek: AEE, http://www.eea.europa.eu/themes/air/indicators 
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Figuur 14: O3. Aantal dagen van vervuiling. 

 

 
 
Bron: StatBel  Celine 
 
 
 
 

Figuur 15: Ozonoverlast 
 

 
Bron: StatBel  Celine 
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Ozonoverlast voor volksgezondheid in g/m3.u – Gecumuleerde overschrijding van een dagelijkse concentratie van meer dan 120 microgram per
kubieke meter in maximaal 8‐uurgemiddelde. 

Ozonoverlast voor de gewassen in g/m3.u – Gecumuleerde overschrijding van ozonconcentraties van meer dan 80 microgram per kubieke meter
in uurgemiddelde (per dag, beperkt tot de periode 8‐20u MET), gecumuleerd tijdens het groeiseizoen (mei, juni en juli) 
Ozonoverlast voor de bossen in g/m3.u – Gecumuleerde overschrijding van ozonconcentraties van meer dan 80 microgram per kubieke meter 
in uurgemiddelde (per dag, beperkt tot de periode 8‐20u MET), gecumuleerd tijdens de zomer (april tot september). 
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3.2.2 Vermindering van de hoeveelheid op de markt gebrachte vluchtige 
organische stoffen, precursoren van ozon 

 
Betrokken dienst: 
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu – DG Leefmilieu 
 

Juridische basis:  
 

Koninklijk Besluit van 7 oktober 2005  inzake de  reductie van het gehalte aan vluchtige 
organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten 
van voertuigen. 

 
Inleiding 
 
Zoals vermeld in hoofdstuk 2.8 (Verwarmingsvorzieningen en installaties), is in Europa sinds 
1990 de uitstoot van heel wat verontreinigende stoffen gedaald, met een verbetering van de 
luchtkwaliteit  tot  gevolg.  Sinds 1997  zijn de  concentraties  van  fijn  stof  en ozon  in de  lucht 
echter niet significant verbeterd, ondanks de daling van de uitstoot. Een aanzienlijk deel van 
de stedelijke bevolking in Europa woont nog steeds in steden waar bepaalde grenzen inzake 
de  luchtkwaliteit  (vastgesteld  ter  bescherming  van  de  menselijke  gezondheid)  worden 
overschreden.  
 
Volgens  de  Wereldgezondheidsorganisatie  verminderen  de  concentraties  fijn  stof  de 
levensverwachting  van  alle  Europeanen  gemiddeld  met  bijna  een  jaar.  De  vervuiling  door 
ozon  veroorzaakt  dan  weer  schade  aan  hart  en  bloedvaten,  waardoor  irritaties  en  astma 
kunnen ontstaan en elk jaar 21.000 personen vroegtijdig sterven.  
 
De VOS  (vluchtige organische  stoffen) die  in de  lucht  vrijkomen, dragen bij  tot de vorming 
van  troposferische ozon  (ozon  in de  lage  atmosfeer),  die boven  bepaalde  concentraties  erg 
schadelijk  kan  zijn  voor  de mens,  de  plantengroei,  de  bossen,  de  gewassen.  Atmosferische 
ozon is ook een broeikasgas. 
 
De  Europese  Commissie  waakt  over  een  uitwisseling  van  informatie  over  het  gebruik  van 
vluchtige  organische  stoffen  en  mogelijke  vervangers  tussen  de  lidstaten  en  de  betrokken 
activiteiten. Zij onderzoekt de mogelijke gevolgen van de vluchtige organische stoffen op de 
menselijke gezondheid in het algemeen en bij blootstelling tijdens beroepswerkzaamheden in 
het bijzonder. Ook de eventuele gevolgen op het milieu en de economische gevolgen worden 
onderzocht teneinde aanbevelingen te kunnen uitwerken over het gebruik en technieken die 
zo weinig mogelijk  effect  hebben  op  de  lucht,  het water,  de  bodem,  de  ecosystemen  en  de 
menselijke gezondheid. 
 
De  uitvoering  van  deze  beleidslijnen  gebeurt meestal  op  het  niveau  van  de  industrie72.  De 
federale overheden zijn eveneens betrokken, meer bepaald bij de controle van de bepalingen 
inzake etikettering en de naleving van de normen inzake VOS‐gehalte.  
 
Definitie van het beleid  
 
Voor  de  periode  2004‐2008  zijn  de  doelstellingen  met  betrekking  tot  de  bepaling  van  de 
normen inzake de uitstoot van VOS van de op de markt gebrachte producten, gebaseerd op 

                                                             
72 KB 7/10/2005  
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het  Europees  kader  betreffende  de  verbetering  van  de  luchtkwaliteit.  Van  2007  tot  2009 
neemt het DG Leefmilieu, onder de impuls van de herziening van de Europese NEC‐Richtlijn 
(National Emissions Ceilings)73, opnieuw het initiatief en wil zij nieuwe reducties van VOS in 
de producten.  
 
De huidige Richtlijn 2004/42/EG is bedoeld om de negatieve milieueffecten van de uitstoot 
van  vluchtige  organische  stoffen  (VOS)  ten  gevolge  van  het  gebruik  van  oplosmiddelen  in 
bepaalde verven en decoratieve vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen 
te  voorkomen.  De  richtlijn  bepaalt  de  grenswaarden  van  het  VOS‐gehalte  voor  deze 
producten. De opgenomen subcategorieën van producten worden vermeld in bijlage I van de 
richtlijn. 
 
Alleen  de  producten  die  de  in  bijlage  II  van  de  richtlijn  vermelde  VOS‐gehalten  niet 
overschrijden, mogen op het grondgebied van de lidstaten van de Unie in de handel worden 
gebracht.  Wanneer  deze  producten  op  de  markt  komen,  moeten  zij  een  etiket  dragen.  De 
lidstaten voeren een controlesysteem in om het VOS‐gehalte van de in deze richtlijn bedoelde 
producten  na  te  gaan.  Elke  lidstaat moet  een  overheid  aanstellen  die wordt  belast met  de 
naleving  van  de  bepalingen  van  het  voorstel.  Er  moet  een  systeem  van  doeltreffende, 
evenredige en afschrikkingssancties bij overtredingen worden voorzien. 
 
De milieudoelstellingen zijn: 

• bestrijding  van  troposferische  ozon  door  gebruik  te  maken  van  de  Europese 
harmonisering tot reglementering van de VOS‐emissies van de producten; België nam 
in 2002 het initiatief om een unilaterale wetgeving voor te bereiden;  

• beperking van de verspreiding van VOS  in het milieu; deze stoffen dragen bij  tot de 
vorming  van  troposferische  ozon  maar  sommige  ervan  zijn  ook  nefast  voor  de 
gezondheid van de gebruiker en brengen risico’s mee op korte of lange termijn; er is 
ook een verband met de vervuiling van de binnenlucht; 

• aanmoedigen  tot het aanbieden van milieuvriendelijkere producten die minder VOS 
bevatten;  vroeger waren  verven met weinig  VOS‐gehalte  duurder,  maar  dankzij  de 
reglementering  werden  deze  producten  concurrentiëler  en  is  het  onderzoek  en  de 
ontwikkeling voor dit gamma van producten toegenomen.  

 
Uitvoering en behaalde resultaten  
 
Dankzij  het  koninklijk  besluit  van  7  oktober  2005  kon  er  3 000  ton/jaar  minder  VOS, 
precursor  van  ozon  op  de  markt  worden  gebracht.  In  2010  zou  een  nieuwe  fase  deze 
vermindering tot 3 600 ton/jaar moeten brengen. 
 
Vroeger bestond hierover geen enkele reglementering. In 2000 bedroegen de emissies door 
het gebruik in de residentiële sectoren en het gehalte in binnenhuisbekleding respectievelijk 
20 000 en 66 500 ton/jaar. De emissies in de huishoudelijke sector zijn niet gedaald terwijl ze 
in  de  sector  van  binnenhuisinrichting  met  20%  zijn  gedaald.  Voor  de  herstelling  van 
voertuigen bestaan er geen gegevens over de specifieke emissies. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Een schatting uitgevoerd  in 2007 heeft aangetoond dat slechts 5% van de producten op de 
markt  op  1  januari  2008  nog  niet  conform  zouden  zijn.  Er  werden  overtredingen  inzake 
etikettering van de producten vastgesteld. Ondanks de aarzelende houding zijn er geen grote 
technische  of  economische  problemen  geweest  in  verband met  het  gebruik  van  producten 
                                                             
73 NEC‐Richtlijn  2001/81/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  23  oktober  2001  inzake  nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB L 309 van 27/11/2001). 
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met  een  laag  solventgehalte. Het  zijn deze producten die de norm zijn  geworden. Dit  heeft 
ervoor gezorgd dat de prijs van de producten enigszins zijn gestegen, zonder dat dit echter in 
cijfers is vertaald. 
 
Naast  de  doelstelling  van  vermindering  van de  emissies  van  luchtverontreinigende  stoffen, 
zou de huidige wetgeving nog andere milieudoelstellingen moeten opnemen, meer bepaald in 
verband  met  de  vervuiling  van  de  binnenlucht.  Men  zou  dus  moeten  streven  naar  een 
geïntegreerd beleid op het gebied van het op de markt brengen van technologieën die gebruik 
maken  van  hernieuwbare  energie.  Hiermee  zou  tegelijk  het  verbruik  van  fossiele  energie 
kunnen  worden  verminderd  en  emissies  van  luchtverontreinigende  stoffen  en 
broeikasgassen worden vermeden. Dat is de doelstelling van het Federaal Plan 2009‐2012 – 
de federale bijdrage in de strijd tegen luchtvervuiling. 
 
Via een wijziging van het KB tot omzetting kan meer controle worden gevoerd op de markt 
voor  renovatie  van  gebouwen  en  geklasseerde  voertuigen,  waarbij  soms  niet  conforme 
verven  zijn  vereist  zonder  dat  dit  vandaag  duidelijk  is  bepaald.  De  controle  is momenteel 
inefficiënt en de mogelijke afgeleiden worden niet beheerst. 
 
Richtlijn 2004/42/EG bevindt zich momenteel in een proces van evaluatie‐herziening om het 
in overeenstemming te brengen met het scenario dat is bepaald tegen 2020 in het kader van 
de NEC‐richtlijn. Van België wordt een bijkomende inspanning in de orde van (slechts) 1 000 
ton/jaar verwacht  in verband met het op de markt brengen van producten  (andere dan de 
huidige). 
 
 
Bijlage 
 
 

Tabel 29: Inspecties in het kader van de KB van 7 oktober 2005. 
 

Soort van 
operator 

Aantal operatoren Aantal in 2007 
gecontroleerde 
operatoren 

Hoeveelheid conforme 
producten die in 2007 op de 
markt zijn gebracht (ton) 

Fabrikanten  >44  15 52,5 Invoerders  >21  13
Andere  > 10000 

kleinhandelaars  ‐  NB 

 
 
 
 

Tabel 30: Conformiteit van de etikettering van de producten in 2007 per operator (121 controles). 
 

Volgende vermeldingen zijn correct weergegeven  ja  neen 
De subcategorie  81%  19%
De MAC‐waarde  (Maximaal  aanvaarde  concentratie) van VOS  in 
het eindproduct:   86%  14% 

De  relevante  grenswaarde  van  VOS  voor  de  categorie  van 
producten in 2007 (g/l):  82%  18% 

De  relevante  grenswaarde  van  VOS  voor  de  categorie  van 
producten in 2010 (g/l):  72%  28% 
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Figuur 16: Bijdrage aan de VOSemissies door binnenhuisbekleding en het huishoudelijk gebruik van 

solventen. 

 
 
Vertaling van de legende: “Revêtements de décoration” : Binnenhuisbekleding; “Usage domestique de solvants (+ 
fongicides)”: Huishoudelijk gebruik van solventen (+ fungiciden) 
 
Bron: Air pollutant emissions data viewer (NECRichtlijn) 
http://dataservice.eea.europa.eu 
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3.3 Nucleaire en radiologische risico’s 
 
3.3.1 Inleiding en bescherming van de bevolking 
 
Betrokken dienst: 
 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 
 
 

Juridische basis: 
 

Internationale verdragen / Europese regelgeving: 
• Verdrag van 20 september 1994 inzake nucleaire veiligheid; 
• Gezamenlijk Verdrag van 5 september 1997 inzake de veiligheid van het beheer van 

bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval; 
• Verdrag van 13 november 1972 inzake de voorkoming van de verontreiniging van de 

zee  ten gevolge van het  storten van afval en andere stoffen  (verbod op het  storten 
van kernafval van 12 november 1993); 

• Verdrag  van  21‐22  september  1992  tot  bescherming  van  het mariene milieu  in  de 
Noordoostelijke Atlantische Oceaan (OSPAR‐conventie); 

• Verdrag  van  25  maart  1957  tot  oprichting  van  de  Europese  Gemeenschap  voor 
Atoomenergie (Euratom); 

• Verordening 1493/1993/Euratom van 8  juni 1993 betreffende de overbrenging van 
radioactieve stoffen tussen Lidstaten van de EU; 

• Verordening 737/1990/EEG van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de 
invoer  van  landbouwproducten  van  oorsprong  uit  derde  landen  ingevolge  het 
ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl. 

 
Belgische regelgeving: 
• Wet  van  15  april  1994  betreffende  de  bescherming  van  de  bevolking  en  van  het 

leefmilieu  tegen  de  uit  ioniserende  stralingen  voortspruitende  gevaren  en 
betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 

• Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming 
van  de  bevolking,  van  de  werknemers  en  het  leefmilieu  tegen  het  gevaar  van  de 
ioniserende stralingen (ARBIS); 

• Koninklijk besluit van 24 maart 2009  tot  regeling van de  invoer, de doorvoer en de 
uitvoer van radioactieve stoffen. 

 
Inleiding 
 
Radioactieve stoffen en ioniserende straling maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. 
Wij  worden  voortdurend  aan  straling  en  radiologische  risico’s  blootgesteld.  Straling  van 
natuurlijke  oorsprong bereikt  ons  rechtstreeks  vanuit  de  kosmos. Radioactieve  stoffen  zijn 
van nature uit aanwezig  in de aardkorst, het oceaanwater, de omgevingslucht, maar ook  in 
bouwmaterialen,  onze  voeding  en  dus  in  ons  eigen  lichaam.  Straling  van  kunstmatige 
oorsprong is het gevolg van menselijk handelen. Daarbij onderscheidt men activiteiten waar 
met  radioactieve  stoffen wordt  omgesprongen,  die  gepaard  kunnen  gaan met  lozingen  van 
geringe  hoeveelheden  radioactieve  stoffen  in  het  leefmilieu  ‐  zoals  de  uitbating  van 
kerncentrales voor elektriciteitsproductie en het gebruik van radio‐isotopen in ziekenhuizen 
‐  en  activiteiten  waarbij  enkel  straling  wordt  opgewekt  ‐  zoals  industriële  of  medische 
radiografie.  
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De natuurlijke stralingsbronnen leveren de belangrijkste bijdrage tot de blootstelling van de 
bevolking  aan  ioniserende  straling.  Het  doet  er  niet  toe  of  de  oorsprong  van  de  straling 
natuurlijk of  kunstmatig  is  om een  risico  te  vormen voor mens en milieu. Daarom zijn  alle 
werkzaamheden waarbij radioactieve stoffen worden aangewend strikt gereglementeerd. De 
daarbij gehanteerde normen zijn internationaal vastgelegd. 
 
De aanwezigheid van radioactiviteit of ioniserende straling valt vrij gemakkelijk op te sporen 
en is nauwkeurig meetbaar. De effectieve dosis opgelopen door een aan straling blootgestelde 
persoon  is  een maat  voor  de  te  verwachten  gezondheidsschade  die met  deze  blootstelling 
gepaard gaat. Zij wordt uitgedrukt  in millisievert (mSv). Deze  effectieve dosis  is  in principe 
niet meetbaar, maar enkel berekenbaar aan de hand van theoretische en soms ingewikkelde 
modellen. Vandaar dat dosisschattingen wel eens durven verschillen. 
 
Elke  inwoner van ons  land krijgt  gemiddeld zo’n 4,5 mSv per  jaar  te verduren en 350 mSv 
gedurende  gans  zijn  of  haar  leven.  Zowat  55%  hiervan  is  te  wijten  aan  natuurlijke 
blootstelling, 45% aan medische blootstelling en minder dan 1% aan nucleaire toepassingen. 
De bijdrage van de verschillende bronnen tot deze jaarlijkse stralingsbelasting wordt getoond 
op  de  taartgrafiek  van  figuur  17.  De  collectieve  dosis,  gezamenlijk  opgelopen  door  alle 
inwoners,  is  echter  niet  gelijkmatig  verspreid  over  alle  bevolkingsgroepen.  De  totale 
dosisbelasting en de bijdrage daartoe van de verschillende bronnen kan sterk variëren van 
individu tot individu, al naargelang zijn/haar levenspatroon, de locatie waar hij/zij verblijft, 
voedingsgewoonten, werk‐  en  beroepsomstandigheden,  gezondheidstoestand,  enz. Ook  zijn 
er  sterke  variaties  in  de  loop  van  de  tijd,  bv.  al  naargelang  de  klimatologische  of 
meteorologische  omstandigheden,  de  duur  van  het  verblijf  in  het  hooggebergte,  het  aantal 
vliegtuigverplaatsingen, enz. 
 
De  geografische  spreiding  van  de  achtergrondstraling  (zie  figuur  18)  hangt  samen met  de 
aard van de ondergrond. De schieferachtige bodems in het zuiden van het land stoten meer 
radon uit dan de ondergrond in het noorden. Daarom is de jaarlijkse dosis in de omgeving van 
de kerncentrale  van Tihange,  hoger  dan deze  in  de buurt  van Doel. Wil men de  collectieve 
stralingsbelasting  van  de  bevolking  beperken,  dan  moet  men  vooral  ingrijpen  op  de 
natuurlijke  en medische  blootstelling.  De  stralingsbelasting  voortvloeiend  uit  de medische 
toepassingen neemt echter nog steeds toe, omdat  in de gezondheidszorg meer en meer een 
beroep  wordt  gedaan  op  nucleaire  en  radiologische  technieken.  Ook  het  aandeel  van  de 
belasting  te wijten aan  radon  is de voorbije  jaren  toegenomen,  niet wegens een verhoogde 
emissie van radon uit de bodem, maar wel wegens het toenemende belang dat aan deze vorm 
van blootstelling wordt gehecht in de recente dosismodellen en ‐evaluaties. 
 
In  deze  milieurapportering  gaat  de  aandacht  uitsluitend  naar  de  stralingsbelasting  die  de 
bevolking  ontvangt  via  het  leefmilieu  en meer  in  het  bijzonder  naar  de  blootstellingwegen 
waarop de mens enige vat heeft om de daaruit voortvloeiende dosisbelasting te beperken of 
te  voorkomen.  Op  sommige  bronnen,  zoals  de  kosmische  straling  en  de  natuurlijke 
achtergrondstraling,  heeft  de  mens  inderdaad  weinig  of  geen  mogelijkheden  om  ze  te 
beïnvloeden. De  bovengrondse  kernproeven uit  de  jaren  60  en het  ongeval  van Tsjernobyl 
van 1986, hebben het leefmilieu wereldwijd besmet met radioactieve stoffen, die nog steeds 
in de bodem en in de vegetatie zijn terug te vinden. In ons land is de daaruit voortvloeiende 
stralingsbelasting vandaag uiterst gering en neemt nog steeds verder af. 
 
Tegen de natuurlijke emissie van radongas uit sommige types van ondergrond, zoals deze in 
het zuiden van het land voorkomen, valt op zich weinig te ondernemen. Maar de opstapeling 
van  dit  radioactieve  gas  in  leef‐  en  werkruimten,  kan  door  bouwtechnische  maatregelen 
worden  tegengegaan.  Op  figuur  19  zijn  de  geografische  zones  weergegeven  waar  er  een 
verhoogd  risico  bestaat  op  blootstelling  aan  radon,  in  functie  van  het  aantreffen  van 
woningen  waar  het  huidige  actieniveau  (vastgesteld  op  400  becquerel  per  m³)  in  de 
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binnenlucht wordt overschreden. Het beperken van het gebruik van bouwmaterialen met een 
verhoogde concentratie aan natuurlijke radioactieve bestanddelen heeft een gunstig effect op 
de blootstelling van zijn bewoners in leefruimten. 
 
Nucleaire installaties of industriële installaties waar natuurlijke radioactieve stoffen worden 
verwerkt  (de  zogenaamde  NORM  industrie)  hebben  bij  normale  exploitatie  een  te 
verwaarlozen invloed op de blootstelling van de bevolking, zelfs op de lokale bevolking in de 
onmiddellijke  omgeving  van  deze  installaties.  De  routinelozingen  in  het  leefmilieu  zo  veel 
mogelijk  beperken  en  de  accidentele  lozingen  voorkomen  blijft  de  boodschap.  De 
belangrijkste sites op Belgisch grondgebied zijn: de kerncentrales te Doel en Tihange, de site 
van  het  Studiecentrum  voor  Kernenergie  (SCK‐CEN)  te  Mol,  evenals  de  sites  van 
Belgoprocess,  Belgonucleaire  en  FBFC  International  (Franco‐Belge  de  Fabrication  de 
Combustibles International) te Mol‐Dessel en de industriezone te Fleurus, met het Nationaal 
Instituut  voor  Radio‐elementen  (IRE).  De  vestigingsplaats  van  deze  nucleaire  sites  is 
weergegeven  op  figuur  20.  Sinds  hun  ingebruikname  is  de  hoeveelheid  radioactiviteit  die 
door  de  kerncentrales  in  het  oppervlaktewater  wordt  geloosd  sterk  gedaald,  ondanks  de 
stijgende elektriciteitsproductie (zie figuur 21). Dit weerspiegelt de inspanningen om steeds 
de best beschikbare technologie in te schakelen. 
 
Epidemiologische studies lijken soms te wijzen op een verhoogd gezondheidsrisico onder de 
bevolking  in  de  nabijheid  van  kerninstallaties,  maar  een  oorzakelijk  verband  met  de 
radioactieve  lozingen  in  het  leefmilieu  kon  nog  nooit  worden  aangetoond.  De  gangbare 
wetenschappelijke  modellen  die  de  gezondheidsschade  ramen  uitgaande  van  de  geloosde 
hoeveelheden  radioactieve  stoffen,  kunnen  deze  effecten  niet  verklaren,  zodat  de  oorzaak 
hoogstwaarschijnlijk elders moet worden gezocht. Het onderzoek daarnaar wordt voortgezet. 
 
Naast de lozingen in de omgeving, dient ook de productie van vast radioactief afval zoveel als 
mogelijk te worden beperkt. Figuur 22 toont de evolutie van de productie aan vast radioactief 
afval in de kerncentrales van Doel en Tihange, in functie van de hoeveelheid geproduceerde 
elektriciteit. De ontmanteling van nucleaire installaties moet  gepaard te gaan met zo weinig 
mogelijk  radioactief  afval,  terwijl  de  ontmantelde  site  zoveel  mogelijk  vrij  moet  zijn  van 
achtergebleven radioactiviteit. Het vrijgeven van materialen als niet  langer radioactief, eens 
de resterende besmettingsgraad voldoende gering is, moet onderworpen worden aan strenge 
criteria.  Als  gevolg  van  de  uitbating  van  nucleaire  of  industriële  installaties  volgens  een 
inmiddels  achterhaald  regime  zijn her  en der historisch  verontreinigde  sites,  installaties  of 
storten terug te vinden (zoals stortplaatsen van de fosfaatindustrie). De sanering ervan vergt 
bijzondere aandacht. 
 
Het opsporen en onderscheppen van  in de handel gebrachte radioactief besmette goederen 
vraagt  de  aandacht  van  de  veiligheidsautoriteiten,  zoals  de  recuperatie  van  radioactieve 
weesbronnen  bij  daartoe  gevoelige  bedrijven,  het  onderscheppen  van  in‐  en  uitgevoerde 
besmette  goederen,  besmet  schroot  of  staal  afkomstig  uit  regio’s  met  minder  stringente 
milieunormen, enz. 
 
Definitie van het beleid 
 
De  Belgische  regelgeving  omvat  dosislimieten  voor  blootstelling  aan  ioniserende  straling 
voor  zowel  professionele  werkers  als  burgers.  Deze  grenswaarden  zijn  gebaseerd  op 
Europese  richtlijnen,  uitgevaardigd  op  basis  van  het  Euratom  verdrag,  die  op  hun  beurt 
gebaseerd  zijn  op  aanbevelingen  van  internationale  instanties  (ICRP,  IAEA,  WHO,  …).  De 
effectieve dosis waaraan een persoon uit de bevolking ten hoogste mag worden blootgesteld 
als  gevolg  van menselijk  handelen  is  beperkt  tot  één millisievert  (1 mSv)  per  jaar.  Hierbij 
wordt  geen  rekening  gehouden  met  de  blootstelling  aan  straling  als  gevolg  van  medische 
onderzoeken en behandelingen. Een Europese richtlijn schrijft voor dat de jaarlijkse dosis als 
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gevolg van drinkwaterconsumptie de waarde van 0,1 mSv niet mag overschrijden. Naast een 
bovenlimiet  is  er  ook  een  onderlimiet:  menselijke  handelingen  waarbij  geen  personen 
worden  blootgesteld  boven  de  0,01  mSv  per  jaar  zijn  in  principe  vrijgesteld  van  de 
regelgeving. 
 
Exploitanten van installaties die een radiologische weerslag kunnen hebben op het leefmilieu, 
dienen alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat hun uitstoot zo gering als redelijk 
mogelijk  blijft,  zodat  de  radiologische  hinder  voor  de  bevolking  zo  beperkt  mogelijk  is 
(ALARA‐principe). De  lozingslimieten zijn zodanig vastgesteld dat voor geen enkel  individu 
uit  de  bevolking  de  blootstellingsnorm  van  1 mSv/jaar  wordt  overschreden.  Het  Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle  (http://www.fanc.fgov.be) kijkt  toe op de naleving van 
de  uitgevaardigde  normen,  de  vergunningsvoorwaarden  en  de  regelgeving.  Het  doet  dit  in 
nauw  overleg  met  zijn  controlefiliaal  Bel V  (http://www.belv.be).  Ook  buitenlandse 
installaties gevestigd aan onze grenzen (zie  figuur 20) zoals de kerncentrales  in het Franse 
Chooz  en het Nederlandse Borsele,  kunnen een  invloed hebben op  het Belgische  leefmilieu 
via  lozingen  in  de  atmosfeer,  lozingen  in  een  rivier,  lozingen  in  het  grondwater,  enz. 
Internationale en bilaterale afspraken dijken dit risico in. 
 
Radioactieve  bronnen  en materialen worden  soms  aangetroffen  in materiaalstromen,  zoals 
schroot  en  afvalstoffen  voortgebracht  in  de  klassieke  industrie.  Om  de  gerecycleerde 
grondstoffen  en  het  leefmilieu  te  vrijwaren  van  radioactieve  verontreinigingen  houdt  het 
Agentschap  toezicht  op  zulke  weesbrongevoelige  stromen  en  op  inrichtingen  of 
doorvoerhavens  waar  ze  kunnen  opduiken,  onder  meer  via  de  verplichte  plaatsing  van 
detectieapparatuur.  Het  Agentschap  werkt  geregeld  samen  met  de  federale  politie  en  de 
parketten  om  steekproefsgewijze  controles  te  verrichten  op  de  aanwezigheid  van 
radioactiviteit  bij  het  vrachtvervoer  en  bij  bedrijven  in  de  afval‐  en  recyclagesector.  Met 
hetzelfde doel worden illegale toestellen, zoals radioactieve bliksemafleiders, opgespoord en 
op gepaste wijze ingezameld als radioactief afval. 
 
Het  Federaal  Agentschap  voor  Nucleaire  Controle  (FANC),  opgericht  na  de  kernramp  van 
Tsjernobyl, is operationeel sinds 1 september 2001. Zijn opdrachten ter bescherming van het 
leefmilieu kunnen in de volgende vijf facetten worden samengevat: 
 
Reglementeren 
 
Het  Agentschap  werkt  regelgeving  uit  voor  de  bescherming  van  de  bevolking  en  het 
leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling, past deze toe en verbetert ze. Het neemt 
eveneens  deel  aan  de  werkzaamheden  van  de  internationale  instanties.  Elders  in  deze 
bijdrage  worden  de  belangrijkste  internationale  verdragen  en  regelgevende  teksten 
samengevat.  In  2009  werd  een  Europese  richtlijn  aangenomen  die  de  organisatie  van  de 
nucleaire veiligheid in de Lidstaten verder moet harmoniseren. 
 
Vergunnen 
 
Het Agentschap bepaalt de voorwaarden waaronder vergunningen kunnen worden verstrekt 
voor industriële, medische of wetenschappelijke toepassingen waar met ioniserende straling 
wordt  omgesprongen  of  waar  radioactieve  stoffen  worden  aangewend.  De  veiligheid  van 
zulke installaties wordt geregeld opnieuw beoordeeld. 
 
Toezicht houden 
 
Het Agentschap houdt toezicht op alle menselijke handelingen waardoor de blootstelling aan 
radioactiviteit mogelijkerwijze kan worden verhoogd. Het voert controles en inspecties uit op 
de  naleving  van  de  wettelijke  en  reglementaire  voorschriften.  Het  bevordert  een 
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veiligheidscultuur bij de uitbaters. Zijn inspecteurs hebben de hoedanigheid van officier van 
de  gerechtelijke  politie  en  kunnen  processen‐verbaal  opstellen  voor  de  gerechtelijke 
autoriteiten (zie 3.3.2 hierna). 
 
Meten en bemonsteren 
 
Het  Agentschap  houdt  bestendig  toezicht  op  het  straling‐  en  radioactiviteitniveau  in  het 
leefmilieu en de voedselketen, o.a. via het automatische meetnet TELERAD (zie figuur 20), via 
geregelde bemonsteringscampagnes en de metingen op het veld. 
 
Waakzaam zijn 
 
Het Agentschap spitst zijn acties toe op preventief toezicht, maar het staat ook paraat om de 
hulpdiensten  deskundig  bij  te  staan  als  het  toch mis mocht  gaan.  Zo  nodig  slaat  TELERAD 
alarm en wordt het noodplan in werking gesteld. 
 
Daarnaast stelt het Agentschap zijn kennis en expertise ter beschikking van andere federale 
en  gewestelijke  instanties  om  het  leefmilieu  te  vrijwaren  van  besmetting met  ongewenste 
radioactieve verontreinigingen en om risicosituaties te helpen opsporen, zoals te hoge radon 
concentraties in het binnenmilieu, besmettingen van de klassieke materiaal‐ en afvalstromen, 
enz. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het  Agentschap  rapporteert  geregeld  aan  Europese  en  internationale  instanties  over  de 
toestand  van  de  nucleaire  en  radiologische  veiligheid,  in  uitvoering  van  internationale 
verplichtingen  die  België  heeft  aangegaan  (zie  tabel).  De  opgestelde  verslagen  kunnen 
worden  geraadpleegd  op  de  website  van  het  Agentschap 
(http://www.fanc.fgov.be/nl/page/publicaties‐verslagen/264.aspx). 
 
 
 

Tabel 31: Geregelde internationale rapporteringen. 
 

Titel  frequentie  laatst gepubliceerde 
Radiologisch toezicht in België: 
- syntheseverslag 
- gegevens m.b.t de voedselketen 

jaarlijks 
jaarlijks 

 
2008 
2008 

Nationaal  verslag  voor  de  toetsingsconferentie 
van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid  3‐jaarlijks  4de conferentie in april 2008 

Nationaal  verslag  voor  de  toetsingsconferentie 
van het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid 
van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake 
de veiligheid van het beheer van radioactief afval 

3‐jaarlijks  3de conferentie in mei 2009 

 
 
 
De belangrijkste indicator die de radiologische kwaliteit van het leefmilieu in beeld brengt is 
de  gemiddelde  jaarlijkse  stralingsdosis waaraan de Belgische bevolking  is  blootgesteld  (zie 
figuur 17). Het toenemend gebruik van straling in de geneeskunde zorgt jaar na jaar voor een 
toename van de medische blootstelling, waardoor ook de gemiddelde stralingsbelasting een 
licht  stijgende  trend  vertoont.  De  blootstellingsgegevens  worden  gerapporteerd  aan  het 
wetenschappelijke  comité  UNSCEAR  van  de  Verenigde  Naties,  die  deze  gegevens  in  haar 
mondiale overzichtrapporten verwerkt. 
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Het FANC houdt toezicht op de aanwezigheid van radioactieve stoffen in het leefmilieu over 
het  ganse  nationale  grondgebied,  dus  niet  alleen  rond  de  belangrijkste  nucleaire  sites.  Het 
Agentschap  oefent  aldus  op  onafhankelijke  wijze  controle  uit  op  de  weerslag  van  de 
betrokken  nucleaire  installaties  op  het  omringende  leefmilieu.  Het  baat  daartoe  een 
volautomatisch  net  uit,  onder  de  benaming  TELERAD,  bestaande  uit  meetstations  die 
bestendig de straling in de omgevingslucht en in het water van enkele rivieren registreren en 
doorseinen naar een centrale beheerseenheid in de kantoren van het Agentschap. Daarnaast 
heeft  het  een  omvangrijk  programma  van  staalnames  en  analyses  van  de  bodem  en  de 
vegetatie.  Het  werkt  daarvoor  samen  met  het  SCK‐CEN  en  IRE  die  als  wetenschappelijke 
instellingen  over  de  vereiste  laboratoria  en  meetapparatuur  beschikken.  Samen  met  het 
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen wordt de  radioactiviteit  in de 
voedselketen opgevolgd. De verslagen zijn beschikbaar op de website van het Agentschap. De 
resultaten  van  het  radiologisch  toezicht  op  het  leefmilieu  en  de  voedselketen  worden 
gerapporteerd  aan  de  Europese  Commissie  in  het  kader  van  het  Euratom‐Verdrag.  De 
diensten  van  de  Commissie  voeren  in  de  lidstaten  geregeld  controles  uit  om  de 
doeltreffendheid na  te gaan van de aanwezige  infrastructuur om het  leefmilieu afdoende  te 
bewaken. De laatste controle in België vond plaats in het voorjaar van 2009. Ook in het kader 
van de OSPAR‐conventie voor de bescherming van het mariene milieu in de Noord‐Oostelijke 
Atlantische  Oceaan,  waarvan  België  verdragsluitende  partij  is,  worden  de  Belgische 
lozingsgegevens getoetst aan de internationale standaarden. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het  controlesysteem  voor  radioactiviteit  in  het  milieu  is  conform  aan  de  Europese  en 
internationale  normen.  De  door  het  Euratomverdrag  opgelegde  rapportering  wordt 
regelmatig uitgevoerd. 
 
De  (lage)  effectieve  gemiddelde  dosis  komende  van  blootstelling  aan  de  bevolking  van 
ioniserende straling is stijgende, maar deze stijgende trend heeft geen milieucomponent: de 
invloed van de werking van de nucleaire installaties is niet aantoonbaar. 
 
 
 

Figuur 17: Bijdrage van de verschillende stralingsbronnen tot de gemiddelde stralingsbelasting 
opgelopen door een Belgische inwoner (100 % = 4,5 mSv per jaar). 
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Figuur 18: Geografische spreiding van de achtergrondstraling in België 

(met situering van de Teleradmeetstations). 
 

 
 
 

Figuur 19: Geografische ligging van de radonrisicozones. 
 

 
Vertaling van de legende: Radon risicoklassen: Agglomeratie ‐ Klasse 0 (<1% boven het actieniveau) ‐ Klasse 1a (1 
tot 2% boven actieniveau) ‐ Klasse 1b (2 tot 5% boven actieniveau) ‐ Klasse 2a (5 tot 10% boven actieniveau) ‐
Klasse 2b (> 10% boven actieniveau) 
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Figuur 20: De inplanting van de nucleaire sites en de verspreiding van de Telerad meetbakens over het 

grondgebied. 
 

 

 
 
 
 
 
Figuur 21: Lozingen aan vloeibare radioactieve effluenten in functie van de elektriciteitsproductie van de 

kerncentrales van Doel en Tihange (in gigabecquerel per terawattuur). 
Evolutie over de periode 19772007. 
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Figuur 22: Productie aan vast radioactief afval in functie van de elektriciteitsproductie van de 
kerncentrales van Doel en Tihange (in m3 per terawattuur) 

Evolutie over de periode 19772007 
 

 
 
 
 
3.3.2 Controle van de installaties 
 
Betrokken dienst: 
 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 
 
Definitie van het beleid 
 
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is door de wetgever aangesteld om in naam 
van  de  (federale)  overheid  toezicht  uit  te  oefenen  op  alle  bedrijvigheden  waar  er  met 
radioactieve stoffen of ioniserende straling wordt omgesprongen. Dit toezicht is erop gericht 
om  na  te  gaan  of  de  veiligheidsvoorschriften  worden  nageleefd,  zoals  vastgelegd  in  de 
regelgeving,  in  de  vergunningen  en  in  de  beslissingen  van  de  bevoegde  overheid.  Het 
controleproces is complex en veelzijdig, wegens de grote verscheidenheid aan te controleren 
activiteiten,  wegens  de  uiteenlopende  aard  en  de  omvang  van  de  risico’s  die  zich  daarbij 
stellen  en  wegens  het  uitgebreide  gamma  aan  in  te  zetten  toezichtinstrumenten.  De  te 
controleren activiteiten spelen zich af in diverse omgevingen en omstandigheden, gaande van 
nucleaire  installaties  behorend  tot  de  sector  van  de  kernenergie,  industriële  toepassingen 
met  stralingsbronnen  en  materialen  die  van  nature  uit  in  geringe  mate  radioactief  zijn, 
installaties  voor  radioactieve  en  niet‐radioactieve  afvalverwerking,  medische  toepassingen 
voor  de  beeldvorming  van  inwendige  organen  en  voor  kankertherapie,  installaties  voor  de 
aanmaak  van  medische  isotopen,  toepassingen  in  de  sector  van  het  wetenschappelijk 
onderzoek  met  soms  unieke  experimentele  opstellingen,  …  Het  gaat  om  de  oprichting,  de 
uitbating  en  de  ontmanteling  van  vaste  installaties,  om  transporten  van  radioactieve 
goederen via diverse vervoersmodi, om tijdelijke werkzaamheden uitgevoerd op werven, om 
interventies in inrichtingen die gevoelig zijn om sporadisch radioactieve weesbronnen aan te 
treffen,  om  interventies  die  om  het  even  waar  op  het  Belgische  grondgebied  kunnen 
plaatsvinden, enz.  
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Het toezicht beoogt niet alleen het voorkomen van milieuhinder door radioactieve lozingen in 
de  omgeving,  maar  ook  de  bescherming  van  personen  die  beroepsmatig  aan  straling  zijn 
blootgesteld,  de bescherming  van patiënten die  om medische  redenen  aan  straling worden 
blootgesteld,  de  fysieke  beveiliging  van  installaties  en  uitrustingen  tegen  ongeoorloofde 
aanwending of kwaadwillig opzet en de niet‐verspreiding van splijtstoffen geschikt voor de 
aanmaak  van  kernwapens.  Het  toezicht  op  de  werking  van  de  nucleaire  basisinrichtingen 
krijgt  vanuit milieuoogpunt  veruit  de meeste  aandacht  bij  de  publieke  opinie  en de media, 
maar  het  toezicht  op  de  verspreiding  van  diffuse  stralingsbronnen  in  het  leefmilieu,  de 
recuperatie  van  weesbronnen  en  het  wegwerken  van  historische  verontreinigingen  is  ‐ 
hoewel minder spectaculair ‐ even noodzakelijk voor een doeltreffende bescherming van het 
leefmilieu. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

Het controle en inspectieregime op de veiligheid van de vergunde installaties 
 
Ons  land  telt  meerdere  duizenden  installaties  die  vergund  zijn  voor  het  gebruik  van 
ioniserende  straling  of  radioactieve  stoffen,  gaande  van  de  kerncentrales  van  Doel  en 
Tihange,  splijtstoffabrieken,  onderzoekscentra,  universiteiten,  ...  tot  ziekenhuizen  en 
tandartspraktijken.  Het  toepasselijke  inspectie‐  en  controleregime  in  deze  installaties  is 
vastgelegd  in  regelgeving  en  houdt  rekening  met  de  aard  en  de  risicograad  van  de 
uitgevoerde handelingen. 
 
De controle voorafgaand aan de inbedrijfstelling 
 
Een  eerste  vorm  van  overheidscontrole  vindt  plaats  bij  het  beoordelen  van  een 
vergunningsaanvraag  en  bij  de  inbedrijfstelling  van  de  installatie.  Elke  nucleaire  of 
radiologische  installatie dient  te beschikken over een oprichtings‐ en exploitatievergunning 
alvorens  de  installatie  mag  worden  opgericht  of  alvorens  er  belangrijke  wijzigingen  aan 
mogen worden doorgevoerd. Vooraleer deze vergunning wordt verleend, wordt de aanvraag 
onderworpen  aan  een  grondig  onderzoek  waarbij  alle  aspecten  aangaande  de  nucleaire 
veiligheid en de  stralingsbescherming bekeken worden. Voor  sommige  installaties moet de 
aanvraag,  naast  een  veiligheidsverslag,  vergezeld  zijn  van  een milieueffectenrapport.  Dit  is 
onder  meer  het  geval  voor  de  nucleaire  basisinrichtingen  waarvoor  de  vergunning  wordt 
afgeleverd  bij  koninklijk  besluit,  na  raadpleging  van  het  publiek  en  na  het  inwinnen  van 
diverse adviezen, waaronder deze van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling. 
Na het verlenen van deze oprichtings‐ en exploitatievergunning en vóór de  inbedrijfstelling 
van de installatie, dient een oplevering van de installatie te gebeuren. Hierbij wordt nagegaan 
of de  installatie overeenstemt met de voorwaarden vermeld  in de vergunning. Alhoewel de 
vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, wordt een periodieke veiligheidsevaluatie 
van  de  vergunde  installatie  opgelegd,  die  voor  de  kerncentrales  om  de  tien  jaar  dient 
georganiseerd. 
 
De controle tijdens uitbating 
 
De controle  tijdens de uitbating van de  installatie gebeurt op  verscheidene niveaus en door 
verschillende  instanties.  Bij  de  nucleaire  basisinrichtingen  onderscheidt  men  3 
controleniveaus.  
 
Een  eerste  niveau  is  de  dienst  voor  fysische  controle  die  de  vergunninghouder  zelf  binnen 
zijn onderneming moet  inrichten en die belast met het verifiëren van de afdoende werking 
van  de  beschermingsmiddelen  die  in  de  installatie  aanwezig  zijn  en  van  een  afdoende 
beheersing  van  de  veiligheidsrisico’s.  De  vergunningshouder  blijft  immers  onder  alle 
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omstandigheden  de  hoofdverantwoordelijkheid  dragen  voor  de  veiligheid  van  zijn 
installaties. Het hoofd van de dienst is een deskundige erkend door het Agentschap.  
 
Het tweede niveau bestaat uit systematische controles door erkende deskundigen van Bel V, 
het  controlefiliaal  van  het  Agentschap.  Deze  controles  worden  op  regelmatige  basis 
uitgevoerd. Al naargelang de aard van de  installatie kan de controlefrequentie variëren van 
enkele malen per trimester tot nagenoeg permanent. Zo is bv. voor de kerncentrales van Doel 
en Tihange een specifieke, door het FANC erkende deskundige van Bel V aangewezen om de 
controle  in  uitbating  te  verzekeren.  Deze  deskundigen  worden  op  hun  beurt  ondersteund 
door  een  aantal  andere  experten  van  Bel V  met  een  grondige  expertise  en  ervaring  in 
specifieke  domeinen  zoals  bv.  instrumentatie,  noodplanning,  stralingsafscherming, 
criticaliteit,  ... De taken van Bel V bestaan onder meer uit de controle van de goede werking 
van  de  dienst  voor  fysische  controle  van  de  exploitant,  de  oplevering  van  nieuwe  of 
gewijzigde  installaties,  de  controle  en  de  voorafgaande  goedkeuring  van  sommige 
beslissingen van de dienst voor fysische controle, ... De deskundigen van Bel V zijn ook nauw 
betrokken  bij  de  geregelde  veiligheidsevaluaties  van  de  installatie,  zoals  vastgelegd  in  de 
vergunning.  
 
Het  derde  niveau  van  controle  op  de  uitbating  wordt  verzekerd  door  het  FANC  zelf.  De 
inspecties van het FANC worden uitgevoerd door nucleaire inspecteurs, die door de wetgever 
bekleed werden met een ruimere bevoegdheid dan de erkende deskundigen van Bel V of de 
deskundigen  van  de  instellingen  voor  fysische  controle.  Zij  hebben  de  hoedanigheid  van 
officier van gerechtelijke politie en kunnen officiële vaststellingen doen, verklaringen onder 
ede  afnemen,  de  zegels  leggen  op  installaties,  enz.  Dit  laat  hen  toe  om,  indien  nodig, 
dringende maatregelen  te nemen  ter bescherming van de werknemers, de bevolking of het 
milieu,  bijvoorbeeld  bij  incidenten.  Zij  kunnen  beroep  doen  op  bepaalde 
handhavingsmiddelen, zoals het opleggen van een administratieve boete, of het  inschakelen 
van het parket met het oog op een eventuele strafrechtelijke vervolging. Het Agentschap kan 
ook het initiatief nemen om de vergunning te laten aanpassen of in te trekken. 
 
In  de  minder  risicovolle  installaties  mag  de  dienst  voor  fysische  controle  (eerste  niveau) 
worden  uitbesteed  aan  een  gespecialiseerde  instelling  voor  fysische  controle,  die  daartoe 
speciaal  erkend  is  door  de  overheid.  Deze  instelling  verzekert  dan  ook  de  controle  op  het 
tweede niveau, zodat beide niveaus eigenlijk versmelten. Het statuut en de reputatie van de 
erkende  instelling  staan  borg  voor  een  kwaliteitsvolle  controle,  onafhankelijk  t.o.v.  de 
individuele  exploitanten waarvoor  de  instelling  werkt.  Het  Agentschap  richt  zijn  aandacht 
vooral  toe  op  het  organiseren  van  gerichte  inspectiecampagnes  in  bepaalde  sectoren waar 
toestellen  worden  aangewend  met  gelijkaardige  kenmerken,  bv.  radiologietoestellen  in 
tandartskabinetten  of  bij  dierenartsen.  Ook  het  opsporen  van  eventuele  niet‐vergunde 
installaties behoort tot de taak van het Agentschap.  
 
Het  Agentschap  is  tenslotte  bevoegd  voor  het  toezicht  op  de  goede  werking  van  de 
instellingen voor fysische controle en van zijn eigen controlefiliaal Bel V. Om de controles op 
de  verschillende  niveaus  optimaal  te  laten  samenwerken,  zijn  er  periodiek 
overlegvergaderingen  tussen  de  betrokken  instanties.  Ook  met  andere  federale  en 
gewestelijke  overheidsinstanties  is  er  overleg,  zoals  de  FOD  Werkgelegenheid,  Arbeid  en 
Sociaal Overleg en de milieu‐inspectiediensten van de Gewesten. 
 

De recente hervorming van het inspectie en controleregime 
 
Tot het najaar van 2007 vormde de personeelsequipe van het huidige Bel V zelf een erkende 
instelling  voor  fysische  controle  die  in  opdracht  van  de  vergunninghouders  de  controle  in 
uitbating waarnam in sommige vergunde inrichtingen, waaronder vele inrichtingen met een 
eigen  dienst  voor  fysische  controle.  Op  aanbeveling  van  de  Kamer  van 
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Volksvertegenwoordigers (april 2007) werd deze equipe omgevormd tot een  filiaal van het 
FANC, dat voortaan onder de benaming Bel V, in opdracht en onder de verantwoordelijkheid 
van  het  Agentschap  de  controle waarneemt  in  alle  inrichtingen met  een  eigen  dienst  voor 
fysische  controle.  De  overheidscontrole  in  de  nucleaire  sector  is  met  deze  structurele 
hervorming  heel  wat  slagkrachtiger  en  transparanter  geworden.  De  scheiding  tussen  de 
verantwoordelijkheden van de vergunningshouders en deze van de veiligheidsautoriteiten is 
voortaan scherper afgelijnd.  
 
Sinds deze hervorming hebben het FANC en Bel V hun controle‐ en inspectieactiviteiten in de 
nucleaire  basisinrichtingen  verder  op  elkaar  afgestemd  in  een  Geïntegreerde  Inspectie  en 
Controlestrategie (GIC). Het lopende GIC beslaat de periode 2009‐2011 en is bekendgemaakt 
op  de  website  van  het  Agentschap.  Deze  strategie  wordt  elk  jaar  vertaald  naar  een 
controleprogramma  voor  Bel  V  en  een  inspectieprogramma  voor  het  FANC.  Bel  V  zet 
momenteel  een  equipe  in  van  een  50‐tal  deskundigen  voor  de  controles  in  de  nucleaire 
basisinrichtingen. Binnen het FANC zijn er daarnaast een 25‐tal experten actief bezig met de 
aspecten rond nucleaire veiligheid in en rond de nucleaire basisinrichtingen, waarvan meer 
dan de helft met specifieke inspectieopdrachten.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
Elke  poging  tot  evaluatie  van  de  doeltreffendheid  van  het  georganiseerde  toezichtbeleid  is 
een delicate aangelegenheid. Het uitblijven van ongevallen die  een reële bedreiging vormen 
voor  de  levenskwaliteit  van  de  omwonenden  van  nucleaire  installaties  kan  beschouwd 
worden als het ultieme bewijs dat het gevoerde veiligheidsbeleid tot op heden succesvol was. 
Het incident in de installaties van het IRE in augustus 2008 was zowat het ergste wat ons land 
sinds  de  kernramp  van  Tjernobyl  (1986)  was  overkomen,  zelfs  al  zijn  er  geen  ernstige 
gevolgen  geweest  (zie  hoofdstuk  16).  Het  gaf  zowaar  aanleiding  tot  een  primeur  in  de 
Belgische nucleaire geschiedenis: voor de eerste maal werd het nucleair noodplan preventief 
afgekondigd en in reële omstandigheden uitgetest. De afwezigheid van ongevallen zegt echter 
niets over de robuustheid of de duurzaamheid van de veiligheid. Werden tal van ongevallen 
niet  op  het  nippertje  afgewend  zonder  het  goed  en  wel  te  beseffen?  Hoe  groot  was  met 
andere woorden de factor toeval?  
 
Het tijdig opsporen van degraderende veiligheidsomstandigheden, lang vóór er sprake is van 
potentieel  gevaarlijke  toestanden,  is  de  dagelijkse  opdracht  van  de  veiligheidsautoriteiten. 
Via probabilistische veiligheidsanalyses wordt de kans op een ongeval in een kerninstallatie 
geanalyseerd en worden de meest kritische uitrustingen en scenario’s geïdentificeerd die de 
nodige  aandacht  vereisen.  Een  effectiviteitanalyse  van  de  wijze  waarop  deze  opdracht  tot 
stand  wordt  gebracht  is  lang  niet  evident.  Het  ontwikkelen  van  indicatoren  die  de 
veiligheidscultuur bij de uitbaters van kerninstallaties op objectieve wijze in beeld brengen is 
een  controversiële  zaak.  Internationaal  vormt  het  de  inzet  van  discussies  onder  de 
veiligheidsautoriteiten. Het aantal meldingen van abnormale voorvallen in kerninstallaties en 
hun classificatie op de  internationale schaal van abnormale voorvallen (INES‐schaal) wordt 
vaak door de media aanzien als een dergelijke graadmeter. Ten onrechte! De INES‐inschaling 
is enkel bedoeld om snel over het voorval te berichten, zonder een grondig oordeel te vellen 
over  zijn  veiligheidsimpact.  Een  meer  efficiënte  registratie  van  abnormale,  veelal 
onbelangrijke  voorvallen,  kan  de  valse  indruk  wekken  dat  de  frequentie  toeneemt  en  de 
veiligheid afneemt. 
 
Het  Agentschap  en  zijn  controlefiliaal  Bel V  gaan  op  een  planmatige  wijze  tewerk,  via 
gecertificeerde procedures. Het  FANC bezit  inderdaad  sinds 2008 een  ISO‐9001  certificatie 
die jaar na jaar opnieuw wordt geauditeerd. Een kwaliteitsvolle interne werking draagt bij tot 
het  vertrouwen  in  de  effectiviteit  van  het  veiligheidstoezicht,  waarbij  niets  aan  het  toeval 
wordt  overgelaten.  Het  Agentschap  laat  zich  bovendien  bijstaan  door  internationaal 
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samengestelde inspectieteams, werkend onder de auspiciën van de IAEA, die de aanpak van 
de  uitbater  beoordelen  ten  opzichte  van  deze  die  elders  in  de  wereld  succesvol  wordt 
toegepast. In mei 2007 vond een dergelijke internationale inspectie plaats in de kerncentrale 
van Tihange en in april 2010 een analoge inspectie te Doel. 
 
De  effectiviteit  van  het  gevoerde  veiligheidsbeleid,  zowel  bij  de  vergunninghouders  als 
uitgaande  van  de  toezichthouder,  wordt  geregeld  getoetst  aan  internationale  standaarden. 
Zoals  de  meeste  landen  met  een  kernenergieprogramma,  is  België  partij  bij  het  Verdrag 
inzake Nucleaire Veiligheid. Op toetsingsconferenties die om de 3 jaar worden georganiseerd 
wordt de nationale veiligheidsaanpak van alle verdragsluitende landen geëvalueerd. In april 
2008 vond op de hoofdzetel van de IAEA te Wenen de 4de evaluatie plaats van het Belgische 
veiligheidsbeleid.  De  voornaamste  besluiten  uit  het  verslag  van  de  rapporteur  worden  in 
onderstaand kader gesynthetiseerd. 
 

 

Bevindingen van de rapporteur n.a.v. de 4de toetsing van het Belgisch veiligheidsbeleid 
aan de principes van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid 

 
Praktijken beoordeeld als uitmuntend 

 
1. Het stelsel van periodieke veiligheidsherzieningen dat in België traditiegetrouw sinds de 

jaren 80 is ingeburgerd. 
2. De praktijk  om  lering  te  trekken uit  de  voorvallen die  zich  tijdens  de  uitbating  hebben 

afgespeeld.  De  systematische  wijze  waarop  Bel  V  zulke  voorvallen  opvolgt.  De 
dwangmaatregel  die  het  FANC  de  uitbater  kan  opleggen  om  de  weerslag  van  zulke 
voorvallen te analyseren op de veiligheid. 

3. Het  kwaliteitsborgingssysteem  van  de  uitbater,  ontwikkeld  volgens  de  normen  van  de 
IAEA. 

4. De omvorming van het vroegere AVN in een filiaal van het FANC, onder de naam Bel V. 
 

Geïdentificeerde uitdagingen voor de toekomst 
 
1. Het in stand houden van bekwame personele middelen op alle niveaus, in het licht van de 

nakende op pensioenstelling van vele ervaren personeelsleden. 
2. Het  verder  ontplooien  van  de  nieuw  ingevoerde  organisatiestructuur,  zowel  bij  de 

uitbater als bij de veiligheidsautoriteiten. 
3. Het nakomen van de verbintenissen aangegaan door de Belgische autoriteiten om tegen 

eind 2010 te beantwoorden aan de referentieniveaus van de Western European Nuclear 
Regulators Association (WENRA). 

4. De voorgenomen internationale doorlichting van de veiligheidsautoriteit in het kader van 
het Integrated Regulatory Review Service (IRRS) van de IAEA. 
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3.3.3 Het beheer van radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 
 
Betrokken dienst: 
 
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) 
 

Juridische basis: 
 

• De  wetten  van  8  augustus  1980,  11  januari  1991  en  12  december  1997  en  de 
Koninklijke besluiten van 30 maart 1981 en 16 oktober 1991 die  de opdrachten en 
werkingsmodaliteiten van NIRAS bepalen; 

• Het algemene reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het 
leefmilieu  tegen  het  gevaar  van  ioniserende  stralingen  (K.B.  van  20  juli  2001 
houdende algemeen reglement, zoals gewijzigd); 

• De  wet  van  2  augustus  2002  houdende  instemming  met  het  Gezamenlijk  Verdrag 
inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en  inzake de veiligheid 
van het beheer van radioactief afval; 

• De wet van 13  februari 2006  inzake de beoordeling van de effecten voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma’s, met inspraak van het publiek; 

• De Parlementaire Resolutie van 16 december 1993 inzake het moratorium ingesteld 
op  de  opwerking  van  de  bestraalde  splijtstofelementen  afkomstig  van  de  nucleaire 
electriciteitsproductie. 

 
Inleiding 
 
Radioactief afval  is afkomstig van de nucleaire elektriciteitsproductie  in de zeven Belgische 
kerncentrales  en  van  medische,  wetenschappelijke  of  industriële  toepassingen  van 
radioactieve stoffen. 
 
NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, bij wet van 8 
augustus 1980 opgericht,  is belast met het beheer van al het  radioactief  afval  in België. De 
strategische  doelstelling  van NIRAS  is  het  radioactief  afval  te  beheren  op  een wijze  die  de 
veiligheid  en  de  bescherming  van  de mens  en  het  leefmilieu  optimaal  verzekert,  op  korte, 
middellange en lange termijn.  
 
Gezien de radiologische karakteristieken van het afval betreft het een beheer op lange termijn 
over tijdschalen van vele honderden jaren (voor het kortlevend afval of afval van de categorie 
A)  tot  vele  tienduizenden  jaren  (voor  het  hoogactief  en  langlevend  afval  of  afval  van  de 
categorieën B en C). Om de verspreiding van radioactieve stoffen in het milieu te vermijden 
wordt het afval geconditioneerd in een stabiele vorm en vervolgens opgeslagen in afwachting 
van een eindbestemming voor het afval, bijvoorbeeld de berging van het afval. Met de berging 
van radioactief afval beoogt men het afval op een volledig passieve wijze af te zonderen van 
mens en milieu, dit wil zeggen op een wijze die op termijn geen verdere tussenkomst van de 
mens noodzaakt. Berging wordt wettelijk gedefinieerd als het plaatsen van radioactief afval 
in een geschikte installatie zonder de bedoeling het terug te halen. 
 
Het FANC en NIRAS hebben op 1 oktober 2003 een overeenkomst gesloten met het oog op de 
wederzijdse uitwisseling van informatie en raadpleging, zoals vereist door het KB van 20 juli 
2001, artikel 33, vierde lid. 
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Definitie van het beleid 
 
NIRAS beschikt  over  een  operationeel  afvalbeheersysteem  voor  het  gecentraliseerd beheer 
op korte en middellange termijn. Dit omvat de stappen van afvalinventarisatie, beheer aan de 
bron,  het  verwerken  en  conditioneren  van het  ruwe  afval  en  de  voorlopige  opslag  van het 
geconditioneerd  afval.  Dit  gecentraliseerd  beheer  wordt  gedelegeerd  aan  Belgoprocess,  de 
industriële dochtermaatschappij van NIRAS, te Dessel en Mol.  
 
Een  volledig  overzicht  van  de  beheersituatie  anno  eind  2008  wordt  gegeven  in  “NIRAS 
beheerrapport  ‐  huidige  toestand  van  het  beheer  van  radioactief  afval  in  België,  NIROND 
2008‐2N, december 2008”  (www.niras‐afvalplan.be). Eén van de beheertaken van NIRAS  is 
de vijfjaarlijkse  inventaris van alle  installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten. De 
uitgebreide synthese van de inventaris door NIRAS opgemaakt in de periode 2003 – 2007 is 
beschikbaar op de NIRAS website (www.niras.be).  
 
Daarnaast  houdt NIRAS  een  inventaris  bij  van  de  verwachte  totale  hoeveelheid  radioactief 
afval die in België beheerd zal moeten worden. NIRAS baseert zich daarbij enerzijds op de al 
geproduceerde hoeveelheid afval en anderzijds op de prognoses van toekomstige producties. 
Deze inventaris wordt regelmatig geactualiseerd. 
 
NIRAS bereidt momenteel het beheer op lange termijn voor. Dit gebeurt op twee niveaus. 
 
Voor het beheer op lange termijn van radioactief afval van categorie A opteerde de federale 
regering  op  16  januari  1998  voor  een  definitieve  oplossing  door  berging.  Op  23  juni  2006 
besloot ze tot oppervlakteberging in Dessel. Deze oplossing wordt nu door NIRAS uitgewerkt 
in het kader van een geïntegreerd project, in partnerschap met de gemeenten Dessel en Mol. 
De aanvraag van de vereiste vergunningen voor de bergingsinstallatie zal in 2011 gebeuren. 
 
Voor het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C is nog geen institutionele 
beleidsbeslissing  genomen.  NIRAS  zal  eind  2010  haar  nationaal  Afvalplan  aan  de  federale 
regering  voorleggen,  opdat  deze  over  alle  elementen  zou  beschikken  om  met  kennis  van 
zaken een beleidsbeslissing hierover te nemen. Het afvalplan zal het voorwerp uitmaken van 
een  beoordeling  van  de  effecten  voor  het milieu,  zoals  bepaald  in  de  wet  van  13  februari 
2006.  
 
In haar afvalplan zal NIRAS de volgens haar aangewezen oplossing voor het beheer op lange 
termijn van het categorie B&C afval voorstellen, zijnde de geologische berging van hoogactief 
en  langlevend  afval  in  geschikte  geologische  lagen.  Dit  is  eveneens  de  op  internationaal 
niveau aanbevolen optie voor het beheer op lange termijn. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

1. De totale hoeveelheid te beheren geconditioneerd afval in België 
 
NIRAS  dient  op  regelmatige  basis  een  inventaris  op  te  stellen  van  de  geschatte  totale 
hoeveelheid  radioactief  afval  die  in België  beheerd dient  te worden. Deze  inventaris  houdt 
rekening  met  de  hoeveelheid  reeds  geproduceerd  bestaand  afval  en  met  de  geschatte 
hoeveelheden  afval  die  in  de  toekomst  zullen  geproduceerd  worden.  Een  belangrijk 
uitgangspunt  voor  de  afvalinventaris  is  de  wet  van  31  januari  2003  die  de  operationele 
levensduur van de kerncentrales beperkt tot 40 jaar.  
 
In de  laatste  raming worden de verwachte volumes geconditioneerd afval  gegeven voor de 
situatie van een 40‐jarige operationele levensduur van de kerncentrales (wet van 31 januari 
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2003), alsook voor de situatie van verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2 en Tihange 1 
met tien jaren (beslissing van de Ministerraad van 12 oktober 2009): 
 
 
 

Tabel 32: Verwachte volumes geconditioneerd afval  
 

  Inventaris [m3] die 
rekening houdt met 40 
jaar exploitatie van de 7 
commerciële centrales 
en alle andere 
producties 

Indicatieve inventaris [m3] die 
rekening houdt met 50 jaar 
exploitatie van Doel 1 en 2 en 
Tihange 1 en 40 jaar exploitatie 
van de 4 andere commerciële 
centrales en alle andere 
producties 

 Afval van categorie A 
Commerciële kerncentrales 
Exploitatieafval 
Ontmantelingsafval 

Overige 
Exploitatieafval 
Ontmantelingsafval 

 
13 500 
35 300 

 
4 600 
16 500 

 
14 500 
35 300 

 
4 600 
16 500 

Totaal  69 900  70 900 

Afval van categorieën B&C bij hervatting van opwerking (voor alle brandstoffen) 
Categorie B  11 100  11 220 
Categorie C  600  650 
Totaal  11 700  11 900 

Afval van categorieën B&C bij stopzetting van opwerking 

Categorie B  10 430  10 490 
Categorie C  4 500  4 900 
Totaal  14 900  15 400 

 
 
 
Voor het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van het beheer  is het regelmatig opstellen van 
een volledige afvalinventaris een noodzakelijk instrument. De verwachte totale afvalvolumes 
(termijn tot 2070) worden in belangrijke mate bepaald door het beleid inzake kernenergie en 
door het beleid met betrekking tot de opwerking van de bestraalde splijtstoffen. Daarnaast is 
de  afvalinventaris  afhankelijk  van  een  ganse  reeks  industriële,  medische  en 
onderzoeksactiviteiten  met  radioactieve  toepassingen.  Onafhankelijk  van  de  nucleaire 
beleidskeuzes hebben de inspanningen tot voorkoming en beperking van radioactief afval bij 
de exploitatie van nucleaire  installaties over de  jaren heen tot een sterke vermindering van 
de afvalvolumes geleid (zie tabellen 32 en 33). Ook de hoeveelheden ontmantelingafval van 
buiten  bedrijf  gesteld  nucleaire  installaties  worden  zo  veel  als  mogelijk  beperkt  door 
doorgedreven inspanningen van radioactieve ontsmetting.  
 

2. De hoeveelheid geconditioneerd radioactief afval  in opslag  in afwachting 
van berging 

 
Onderstaande  tabel geeft de hoeveelheden geconditioneerd afval  in opslag bij Belgoprocess 
(in m³), voor elk van de drie opslagcategorieën laagstralend, middelstralend en hoogstralend 
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afval. Deze opslagcategorieën stemmen grotendeels overeen met de afvalcategorieën voor het 
beheer op lange termijn door berging (respectievelijk categorie A, B en C afval), maar kleine 
verschuivingen  zijn  mogelijk,  afhankelijk  van  de  uiteindelijke  karakteristieken  van  de 
vergunde operationele bergingsinstallaties. Het laagstralend afval zal voor het overgrote deel 
aan het oppervlak kunnen geborgen worden (categorie A afval), terwijl voor het afval van de 
twee  andere  opslagcategorieën  NIRAS  de  diepe  berging  in  stabiele  geologische  lagen  als 
aangewezen oplossing bestudeert.  
 
 
 

Tabel 33: Hoeveelheden geconditioneerd afval in opslag bij Belgoprocess (in m³)  
 

jaar  Laagstralend afval 
(m³) 

Middelstralend 
afval (m³) 

Hoogstralend afval 
(m³) 

1990 5565 3124 173 
1991 6334 3233 195 
1992 7079 3314 195 
1993 7447 3348 195 
1994 8266 3362 195 
1995 9129 3456 201 
1996 9833 3490 213 
1997 10410 3538 215 
1998 10845 3715 215 
1999 10959 3812 215 
2000 11181 3818 226 
2001 11892 3832 228 
2002 12439 3908 236 
2003 12730 3941 24 
2004 13168 3959 245 
2005 13495 3966 253 
2006 13888 3976 266 
2007 14245 4105 274 
2008 14908 3915 274 

 
 
 
Al het geconditioneerd radioactief afval wordt in de verschillende vergunde opslaginstallaties 
geplaatst  (site 1 van Belgoprocess),  in  afwachting van berging  als  eindbestemming van het 
afval.  
 
In uitvoering van de  federale beleidsbeslissingen van 16  januari 1998 en van 23  juni 2006 
bereidt NIRAS het dossier van vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinstallatie 
voor,  in  overleg met  de  lokale  partnerschappen  te Dessel  en Mol. NIRAS  voorziet  dat  deze 
vergunningsaanvraag  tegen  2011  kan  ingediend  worden,  zodat  in  principe  vanaf  2016  de 
bergingsinstallatie operationeel zal zijn voor het overbrengen van het categorie A afval vanuit 
de opslaginstallaties naar de berginginstallatie.  
 
Voor  het  afval  van  de  categorieën B&C  bereidt  NIRAS  een  nationaal  afvalplan  voor  dat  als 
voornaamste doel heeft om de regering tegen eind 2010 alle elementen aan te reiken zodat zij 
een beleidsbeslissing kan nemen over het langetermijnbeheer van dit afval. Zoals bepaald in 
de  wet  van  13  februari  2006  dient  het  afvalplan  het  voorwerp  uit  te  maken  van  een 
strategische  milieu‐effectenbeoordeling,  met  raadpleging  van  het  publiek.  In  deze 
strategische milieu‐effectenbeoordeling  zal  NIRAS  alle  redelijke  alternatieven  voor  de  lang 
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termijn  beheer  van  dit  afval  evalueren,  vanuit  de  verschillende  dimensies  van  duurzaam 
beheer  (technisch‐wetenschappelijk,  bescherming  van  mens  en  milieu,  economisch, 
maatschappelijk‐ethisch).  Naast  de  raadpleging  van  het  publiek  zoals  voorzien  in  de 
vermelde  wet  organiseert  NIRAS  voorafgaand  aan  deze  raadpleging  een  brede 
maatschappelijke consultatie. Alle  informatie over het afvalplan kan teruggevonden worden 
op de specifieke website van NIRAS: www.niras‐afvalplan.be. 
 

3. Geloosde  gewogen  activiteit  via  de  afvalwaterlozingen  en  de  geloosde 
activiteit via luchtemissies 

 
Het  gecentraliseerde  beheer  op  korte  en  middellange  termijn  van  het  radioactief  afval  in 
België wordt  gedelegeerd  aan  Belgoprocess  te  Dessel.  Het  betreft  zowel  de  verwerking  en 
conditionering (V&C) van radioactief afval van afvalproducenten die niet zelf over de nodige 
V&C‐installaties beschikken, alsook de opslag van al het geconditioneerd afval in afwachting 
van berging.  
 
Twee relevante  indicatoren die de radiologische  impact op het  leefmilieu aangeven hebben 
betrekking  op  de  vergunde  afvalwaterlozingen  en  de  luchtemissies  door  Belgoprocess;  ze 
worden reeds sinds vele jaren opgevolgd en gerapporteerd aan de bevoegde overheden (het 
FANC  en  de  bevoegde  gewestelijke  instanties),  in  het  kader  van  de  betreffende 
lozingsvergunningen conform het wettelijk en regelgevend kader.  
 
De eerste  indicator  is de geloosde gewogen activiteit via de afvalwaterlozingen; dit  is totale 
gewogen activiteit die op gecontroleerde wijze geloosd wordt in het gezuiverde afvalwater in 
de Molse Nete. De indicator gewogen activiteit houdt rekening, zoals voorzien in de federale 
nucleaire  lozingsvergunning,  met  het  verschillende  schadelijke  effect  van  verschillende 
radionucliden. 
 
In de onderstaande figuren wordt de geloosde gewogen activiteit (in giga becquerel of GBq) 
via de afvalwaterlozingen gegeven sinds 1957.  
 
 
 

Figuur 23: Evolutie van de geloosde gewogen radioactiviteit. 
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Sinds eind jaren 70 leiden alle inspanningen om de lozingen zo veel als mogelijk te beperken, 
in overeenstemming met het basisprincipe van optimalisatie van de stralingsbescherming, tot 
belangrijke  resultaten.  Deze  inspanningen worden  nog  steeds  verder  gezet,  zoals  duidelijk 
blijkt  uit  de  recente  jaarlijkse  duurzaamheidrapporten  van  Belgoprocess 
(www.belgoprocess.be).  In  2008  bedroeg  de  geloosde  gewogen  activiteit  0.24%  van  de 
vergunde limiet. 
 
De tweede indicator betreft de luchtemissies. Voor de gecontroleerde atmosferische lozingen 
maakt  Belgoprocess  een  opdeling  in  atmosferische  lozingen  van  nucleaire  installaties  en 
atmosferische lozingen van conventionele  installaties. De lozingslimieten voor de schouwen 
van de nucleaire installaties op de sites staan vermeld in de nucleaire exploitatievergunning 
en  in het bijhorend veiligheidsrapport, of zijn opgelegd volgens artikel 36.1 van het KB van 
20 juli 2001 (Algemeen Reglement Stralingsbescherming). 
 
In  onderstaande  figuur  wordt  de  historiek  van  de  atmosferische  lozingen  op  jaarbasis 
uitgedrukt  in  totale  activiteit  (mega  becquerel  of  MBq)  gegeven.  Alle  jaarlijkse  lozingen 
bleven ver onder de vergunde limiet (<< 1%).  
 
 
 

Figuur 24: Historiek van de atmosferische lozingen 
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NIRAS en Belgoprocess streven ernaar om de milieu‐impact van de afvalbeheeractiviteiten zo 
veel als redelijkerwijze te beperken, dit in overeenstemming met het algemene principe van 
optimalisatie van de stralingsbescherming en onder toezicht van de bevoegde overheden (het 
FANC  en  de  bevoegde  gewestelijke  instanties).  De  wettelijke  normen  en 
vergunningsvoorwaarden  zijn  hierbij  dus  geen  eindpunt.  Bovendien  doet  Belgoprocess 
continu de nodige inspanningen om aan de hand van een omgevingstoezichtsprogramma aan 
te tonen dat het de impact op de omgeving bewaakt en dat deze impact verwaarloosbaar is. 
De  resultaten  van  dit  toezichtsprogramma  worden  op  regelmatige  basis  aan  de  bevoegde 
overheden gerapporteerd. 
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Evaluatie van het beleid 
 
Het  Gezamenlijk  Verdrag  inzake  de  veiligheid  van  het  beheer  van  bestraalde  splijtstof  en 
inzake de  veiligheid  van het  beheer  van  radioactief  afval werd  op 18  juni  2001 van kracht 
(http://www‐ns.iaea.org/conventions/waste‐jointconvention.htm).  België  heeft  instemming 
met dit internationaal verdrag uitgedrukt met de wet van 2 augustus 2002.  
 
In het kader van dit Verdrag wordt een driejaarlijkse beoordeling (“review”) uitgevoerd voor 
elk  van  de  verdragsluitende  partijen  van  beleid  en  praktijk  van  het  beheer  van  bestraalde 
splijtstof  en  van  radioactief  afval.  Deze  beoordeling  gebeurt  op  basis  van  enerzijds  een 
nationaal rapport dat elke verdragsluitende partij dient op te stellen volgens een vastgelegde 
structuur  en  richtlijnen  en  anderzijds  een  toetsingsvergadering  van  alle  verdragsluitende 
partijen  tijdens  dewelke  de  verschillende  nationale  rapporten  toegelicht  en  besproken 
worden. Dit  is  de  “peer  review” die  de  essentie  vormt  van dit  aansporend  verdrag,  dat  als 
doel  heeft  de  beste  strategieën  en  praktijken  met  betrekking  tot  het  beheer  van  het 
radioactief afval en de bestraalde splijtstof uit te breiden. 
 
Sinds  het  Verdrag  van  kracht  werd  vonden  drie  toetsingsvergaderingen  plaats:  
3 – 14 november 2003, 15 – 24 mei 2006 en 11 – 20 mei 2009. De drie nationale rapporten 
van  België  zijn  beschikbaar  via  de  website  van  het  FANC  (www.fanc.fgov.be)  en  via  de 
website van het IAEA (http://www‐ns.iaea.org/conventions/waste‐jointconvention.htm). 
 
Het  derde  Belgisch  rapport  werd  tijdens  de  derde  toetsingsvergadering  op  14  mei  2009 
besproken met en beoordeeld door de andere verdragsluitende partijen. 
De belangrijkste  vaststellingen  en  aanbevelingen naar  aanleiding  van de  “peer  review”  van 
het  Belgisch  nationaal  rapport  en  die  betrekking  hebben  op  het  gehele  beheersysteem 
kunnen als volgt samengevat worden (zie ook al de informatie met betrekking tot de derde 
toetsingsvergadering op de website van het FANC): 
 “De verdragsluitende partijen stellen vast dat NIRAS nog steeds wacht op een principebeslissing 
over een referentieoplossing voor het beheer op lange termijn van de bestraalde splijtstof en het 
hoogactief en langlevend afval.” 
 
Er werden verschillende goede praktijken geïdentificeerd: 

• de wijziging van de structuur van de veiligheidsautoriteit,  inclusief de  reorganisatie 
van het FANC en de oprichting van Bel V;  

• de verbeteringen van het reglementair kader (o.a. omzetting van de EG‐richtlijnen);  
• de  voorbereiding  door  NIRAS  van  het  Nationaal  Afvalplan  voor  het 

langetermijnbeheer van radioactief afval;  
• het  publiek  betrekken  bij  de  deelname  aan  de  afvalbeheersprogramma's 

(geïntegreerde projecten);  
• de eerste periodieke (veiligheids)herziening van BELGOPROCESS;  
• de  ontwikkeling  van  benaderingswijzen  en  een  specifieke  regelgeving  voor  de 

definitieve berging;  
• de recyclage van metalen en beton afkomstig van de ontmantelingen;  
• het protocol m.b.t. het onderzoek en het beheer van  radioactieve  stoffen  in de niet‐

nucleaire sector, ondertekend door het FANC, NIRAS en de beroepsfederaties. 
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De volgende challenges werden tevens geïdentificeerd: 
• de  ontwikkeling  van  een  reglementair  kader  voor  de  toekenning  van  vergunningen 

voor de afvalbergingsinrichtingen en voor het langetermijnbeheer van de historische 
passiva;  

• de  voorbereidingen  voor  de  vergunningsaanvraag  voor  de  oppervlakteberging  van 
afval van categorie A te Dessel;  

• de voltooiing en uitvoering van de remediëring voor de site Umicore te Olen;  
• de ontwikkeling van een acceptatiesysteem en van acceptatiecriteria voor de berging 

van radioactief afval, rekening gehouden met de rollen en verantwoordelijkheden van 
de veiligheidsautoriteiten, de exploitanten van de bergingsinstallatie, de producenten 
en de verwerkers van het afval, waarbij elk belangenconflict tussen de verschillende 
partijen dient vermeden te worden. 

 
Evenals maatregelen die voorzien werden om de veiligheid te verbeteren: 

• de ontwikkeling van een regelgeving voor de remediëringsactiviteiten;  
• de  implementatie  van  WENRA‐referentieniveaus  m.b.t.  het  afval  en  de  bestraalde 

splijtstof in de Belgische regelgeving;  
• plannen  voor  de  zelfevaluatie  en  voor  de  planning  van  een  IRRS‐missie  voor  het 

FANC;  
• verdere deelname aan internationale groepen en samenwerking. 

 
In  het  verslag  van  de  “peers”  stond  de  volgende  conclusie:  “continue  vorderingen  en  een 
pragmatische aanpak in het Belgisch programma voor het beheer van radioactief afval”. 
De  vierde  toetsingsvergadering  zal  in  2012  plaatsvinden  en  het  vierde  Belgisch  nationaal 
rapport zal eind 2011 via de websites van het FANC en het IAEA beschikbaar zijn.  
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3.4 Nietioniserende stralingen (NIS) 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD  VVVL,  DG  Leefmilieu,  FOD  Economie,  K.M.O.,  Middenstand  en  Energie,  Algemene 
Directie Kwaliteit  en Veiligheid  en Algemene Directie Regulering  en Organisatie  van de 
Markt 
 

Juridische basis: 
 

• De  wet  van  12  juli  1985  betreffende  de  bescherming  van  de  mens  en  van  het 
leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet‐ioniserende stralingen, 
infrasonen en ultrasonen; 

• Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten; 
• Wet  van  21  december  1998  betreffende  de  productnormen  ter  bevordering  van 

duurzame productie‐ en consumptiepatronen en ter bescherming van het  leefmilieu 
en de volksgezondheid; 

• De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie; 
• Wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de 

productnormen ter bevordering van duurzame productie‐ en consumptiepatronen en 
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid; 

• Koninklijk  besluit  van  10  maart  1981  waarbij  het  Algemeen  Reglement  op  de 
Elektrische  Installaties  voor  de  huishoudelijke  installaties  en  sommige  lijnen  van 
transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard; 

• Koninklijk  besluit  van  10  augustus  2005  houdende  de  normering  van  zendmasten 
voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. 

 
Inleiding 
 
Elektromagnetische  velden,  meer  bepaald  niet‐ioniserende  straling,  worden  steeds 
belangrijker  in  ons  leefmilieu,  inclusief  de  publieke  omgeving  (straten,  winkels,  openbare 
instellingen) en in relatie tot diensten zoals telecommunicatie, veiligheid en activiteiten zoals 
vrijetijdsbesteding,  shopping,  mobiliteit,  antidiefstalsystemen,  toegangscontrole,  elektrisch 
aangedreven transportmiddelen. 
 
De  bescherming  van  de  bevolking  tegen  mogelijke  overmatige  blootstelling  aan  niet‐
ioniserende  straling  werd  beschouwd  als  een  gelegenheid  gerelateerd  aan  de 
volksgezondheid.  Conform  het  verdrag  van  Lissabon  liggen  de  bevoegdheden  op  vlak  van 
volksgezondheid voor het grootste deel bij de  lidstaten. De rol van de Europese Unie wordt 
beperkt  tot  het  schetsen  van  een  gemeenschappelĳk  kader  teneinde  bĳ  te  dragen  tot  een 
consistente bescherming  in de hele Europese Unie. Op Europees vlak werden onder andere 
aanbevelingen geformuleerd betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking 
aan  elektromagnetische  velden  (aanbeveling  1999/519/EG)  die  als  referentie  worden 
aanvaard  bij  het  vastleggen  van  de  Europese  productnormen  en  als  richtsnoeren  voor 
nationale normen.  
 
In  tegenstelling  tot  ioniserende  straling,  die  uitsluitend  op  het  federaal  niveau  wordt 
gereglementeerd, is het beleid inzake niet‐ioniserende straling verdeeld tussen verschillende 
nationale besturingsniveaus.  
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Radiogolven 
 
Het vastleggen van de grenswaarden voor de blootstelling afkomstig van vaste bronnen van 
radiogolven  (zendmasten)  is  een  gedeelde  federale74  bevoegdheid  (volksgezondheid, 
consumentenbescherming,  leefmilieu,  telecommunicatie,  landsverdediging,  binnenlandse 
zaken). De grenswaarden werden vastgelegd in het KB van 10 augustus 2005 (zie kader); ze 
zijn vier keer  strenger dan voorgesteld  is  in de aanbeveling 1999/519/EG. De gewestelijke 
administraties  van  ruimtelijke  ordening  zijn  bevoegd  voor  het  verlenen  van  bouwkundige 
vergunningen voor de plaatsing van zendmasten. De federale reglementering betreft enkel de 
vast  opgestelde bronnen die  radiogolven uitzenden  in het  frequentiedomein  van 10 MHz – 
10 GHz.  
 
De  Europese  productnormen  voor  elektronische  telecommunicatieapparatuur  zoals  gsm, 
draadloze telefoons (DECT) en radio‐en telecommunicatie‐apparatuur (richtlijn 1999/5/EG) 
worden opgevolgd door de FOD Economie. De richtlijn 1999/5/EG  legt essentiële vereisten 
vast inzake het voorkomen van storingen en inzake de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de gebruiker en van andere personen. 
 

Lage en intermediaire frequenties 
 
Elektrische huishoudelijke toestellen, zoals wasmachines, haardrogers en elektrische dekens, 
wekken elektromagnetische velden op in hun onmiddellijke omgeving. Ze mogen enkel op de 
markt  gebracht  worden  als  ze  veilig  zijn  en  geen  gevaar  voor  de  gezondheid  opleveren.  
Deze  vereiste  is  vastgelegd  in de  laagspanningsrichtlijn  (2006/95/EG)  en wordt opgevolgd 
door de FOD Economie. De Belgische wetgeving beperkt de sterkte van het elektrisch veld dat 
wordt  opgewekt  door  het  elektrische  stroomnet  van  50 Hz  (Algemeen  Reglement  op  de 
Elektrische  Installaties,  of  AREI,  FOD  Economie).  Deze  beperkingen  zijn  in  lijn  met  de 
Europese  aanbevelingen.  Tot  op  heden  bestaat  er  op  federaal  niveau  geen  Belgische 
wetgeving  voor  de  beperking  van de  blootstelling  van het  publiek  aan magnetische  velden 
van 50 Hz.  
 
In  Vlaanderen  bestaat  een  kwaliteitsnorm  voor  het  binnenmilieu  met  betrekking  tot  het 
magnetisch veld van lage frequentie. 
 
Definitie van het beleid 
 
In dit verslag wordt enkel het beleid besproken dat betrekking heeft op het werkingsdomein 
van  de  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  Voedselketen  en  Leefmilieu,  namelijk  de 
reglementering  m.b.t.  vast  opgestelde  zendantennes  die  radiogolven  uitzenden  tussen 
10 MHz en 10 GHZ. Op andere beleidsdomeinen speelt onze administratie de rol van expert. 
 
De  hoofddoelstelling  is  het  beschermen  van  de  volksgezondheid  tegen  schadelijke  effecten 
van  niet‐ioniserende  straling.  De  onmiddellijke  milieudoelstelling  is  het  beperken  van  de 
blootstelling van de mens aan radiogolven afkomstig van alle stationaire bronnen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De  beleidsinstrumenten  zijn  van  het  type  “command  and  control”.  Grenswaarden  op  de 
blootstelling  van  het  publiek  dienen  gerespecteerd  te  worden  door  elke  type  dienst:  de 
operatoren van mobiele telefonie (BASE, Mobistar, Proximus), de operatoren van zendmasten 
van de veiligheidsdiensten (ASTRID en andere systemen voor radio‐telefonie),  radio‐ en tv‐
                                                             
74  Sinds  2009  wordt  de  normering  van  zendmasten  in  België  beschouwd  als  een  leefmilieu‐materie  die  op 
gewestelijk vlak dient behandeld te worden. 
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zenders,  radioamateurs,  privéradio  van  taxi’s,  ambulances,  vrachtwagens,  het  leger, 
zendantennes voor de veiligheid van de luchtvaart, de scheepvaart, het treinverkeer. Het KB 
van 10 augustus 2005 eist volledige conformiteit (van alle zendmasten) aan de norm bij de 
inwerkingtreding van het KB. 
 
Vooraleer  een  operator  een  antenne mag  installeren moet  hij  een  dossier  indienen  bij  het 
BIPT waarin  hij  de  technische  details  van  elke  antenne  opgeeft,  zoals  het  vermogen  en  de 
precieze  plaatsing  ervan,  en  een  evaluatie  van  de  daaraan  verbonden  blootstelling  in  de 
omgeving.  Indien  uit  deze  berekeningen  blijkt  dat  de  drempel  van  5%  van  de  norm  kan 
bereikt worden, dient de eigenaar een uitgebreid onderzoek (bijvoorbeeld door metingen) uit 
te voeren van het totale elektromagnetisch veld ter plaatse. Het BIPT levert aan de operator 
een conformiteitsattest. Indien de totale straling onder deze 5% blijft, volstaat het dossier op 
zich.  Wanneer  de  totale  straling  boven  de  5%  kan  stijgen,  moeten  metingen  ter  plaatse 
worden  uitgevoerd.  Vooraleer  een  eigenaar  een  technische  modificatie  uitvoert  die  een 
invloed kan hebben op de blootstelling, moet hij ook een dossier indienen. 
 
Controle  en  toezicht  worden  uitgevoerd  door  het  BIPT,  het  Belgisch  Instituut  van 
Postdiensten en Telecommunicatie onder voogdij van de Minister  van  telecommunicatie en 
Minister  bevoegd  voor  de  Volksgezondheid.  Sinds  2005  voert  het  BIPT  op  verzoek  van 
verschillende  instanties  en  van  burgers  metingen  uit  van  straling  van  zendmasten  (gsm, 
radio,  tv,  veiligheidsdiensten).  De  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  Voedselketen  en 
Leefmilieu  volgt  de  metingen  op.  Er  zijn  meer  dan  800  meetresultaten  beschikbaar.  De 
belangrijkste  indicator voor de monitoring  is de sterkte van het elektrisch veld (een status‐
indicator) en afgeleide statistische indicatoren zoals percentielen. De metingen tonen aan dat 
door  het  invoeren  van  het  KB  een  uitzonderlijk  hoge  blootstelling  (boven  de  20,6 V/m  bij 
900 MHz) kon vermeden worden. 
 
De wetenschappelijke  bevindingen  in  verband met  verschillende  “stralende”  technologieën 
worden  opgevolgd  door  de  administratie  in  samenwerking met  de Hoge  Gezondheidsraad. 
Daarnaast verstrekt de FOD informatie naar de bevolking toe in de vorm van antwoorden op 
concrete vragen en d.m.v. publicaties en brochures.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
Door  een  doordachte  conformiteitsevaluatieprocedure  en  de  nauwkeurige  opvolging  en 
controles wordt er gezorgd dat maatregelen voor de reductie van de blootstelling aan de bron 
worden  genomen.  De  doelstelling,  namelijk  de  conformiteit  aan  de  norm  van  alle 
zendinstallaties  tussen  10 MHz  en  10 GHz,  is  bereikt.  Uit  de  metingen  van  het  BIPT  blijkt 
immers  dat  alle  zendmasten  aan  de  norm  voldoen.  Indien  tijdens  een  controle  een 
overtreding blijkt te zijn, worden maatregelen getroffen om de zendmast in kwestie conform 
te maken.  
 
Al  gaat  België  op  vlak  van  de  normering  van  zendmasten  iets  verder  dan  de  omringende 
landen, toch kan het beleid als pertinent beschouwd worden. Het beleid is immers gebaseerd 
op het  voorzorgsprincipe, want  er  bestaat momenteel wetenschappelijke onzekerheid over 
gevolgen van een langdurige blootstelling aan zwakke elektromagnetische velden.  
 
Omdat de reglementering dezelfde grenswaarden oplegt voor alle types van zendinstallaties 
en dit op het hele Belgische grondgebied, kan het beleid als consistent beschouwd worden75. 
De  enige  inbreuk  op  deze  consistentie  vormt  het  feit  dat  bronnen  die  buiten  de 

                                                             
75 Sinds 2009 worden de grenswaarden voor niet‐ioniserende straling afkomstig van zendmasten op gewestelijk 
vlak  vastgelegd.  Bijgevolg  hebben  de  drie  gewesten  van  ons  land  –  Vlaanderen, Wallonië  en  Brussel  –  elk  hun 
eigen (en verschillende) reglementering, met meerdere uitzonderingen voor verschillende types zendmasten. 
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frequentieband van 10 MHz ‐ 10 GHz werken (bijvoorbeeld zendantennes van AM‐radio) niet 
gereglementeerd worden.  
 
Om  consistent  te  blijven  kan  men  een  gelijkaardige  voorzichtige  aanpak  hanteren  op  het 
gebied  van  productbeleid  met  betrekking  tot  “stralende”  producten  (gsm’s  en  draadloze 
huistelefoons, babyfoons, wifi  etc). Voor de  “stralende” producten gelden  immers Europese 
productnormen die minder streng zijn dan de nationale normen voor zendmasten. Gezien de 
beperkte  nationale  beleidsruimte  op  vlak  van  productnormering  kan  deze  discrepantie 
opgelost  worden  door  de  toepassing  van  aanvullende  beleidsinstrumenten,  zoals  het 
sensibiliseren en informeren. 
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3.5 Geluidshinder 
 
Betrokken diensten:  
 

FOD VVVL, DG Leefmilieu 
FOD  Economie,  K.M.O.,  Middenstand  en  Energie,  Algemene  Directie  Kwaliteit  en 
Veiligheid 
FOD Financiën, Administratie der douane en accijnzen 
Gewesten 

 

Juridische basis: 
 

• Koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel 
voor gebruik buitenshuis; 

• Koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 
maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis. 

 
Inleiding 
 
Sedert enkele jaren is er een toenemende bezorgdheid met betrekking tot geluidoverlast . Dit 
is  te  wijten  aan  de  grote  bevolkingsdichtheid  binnen  het  (toenmalige  en  actuele)  Europa. 
Onderzoek  toont  aan  dat  circa  20%  van  de  Europese  bevolking  aan  geluidsniveaus wordt 
blootgesteld die wetenschappers als onaanvaardbaar beschouwen.  
 
Bij de bestrijding van geluidshinder heeft de Europese wetgever een beleid uitgestippeld dat 
vergelijkbaar is met het gevoerde beleid in andere milieucompartimenten. In eerste instantie 
wordt er gezocht naar  technische  (end of pipe) oplossingen, waar Europese  richtlijnen aan 
geluidsbronnen  (verkeer,  vliegtuigen,  spoorwegmateriaal  en  spoorweginfrastructuur, 
huishoudelijke  apparaten, materieel  voor  gebruik  buitenshuis)  beperkingen  opleggen  voor 
geluidsemissies.  Tegelijkertijd  wordt  er  gestreefd  naar  een  meer  geïntegreerde  aanpak 
waarbij ‐ naast technische voorschriften ‐ de nodige aandacht wordt geschonken aan sociale, 
economische,  structurele  facetten,  met  als  basis  gedeelde  verantwoordelijkheden  tussen 
Europese, nationale en locale niveaus.  
 
Het  beleid  inzake  bestrijding  van  geluidshinder  op  het  Belgisch  grondgebied  wordt 
ontwikkeld  op  verschillende  beleidsniveaus  conform  de  bevoegdheidsverdeling.  De 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals herzien  in 1988 en 1993, verklaart de gewesten 
bevoegd  voor  de  bescherming  van  het  leefmilieu,  dus  onder  meer de  strijd  tegen  de 
geluidshinder;  de  federale  overheid  is  echter  bevoegd  voor  het  vaststellen  van  de 
(milieugerelateerde) productnormen. 
 

De kaderrichtlijn omgevingsgeluid 2002/49/EG 
 
In  uitvoering  van  de  bevoegdheid  inzake  de  strijd  tegen  de  geluidshinder  bepalen  de 
gewesten  algemene  kwaliteitsnormen  voor  het  leefmilieu  (richtwaarden  voor  het 
omgevingsgeluid  in  functie  van  de  gebiedbestemming),  alsook  de  normen  voor  specifiek 
geluid uitgebracht door inrichtingen (exploitatievoorwaarden). 
 
De Europese richtlijnen betreffende de beperking van geluidsemissies aan de bron worden op 
federaal  niveau  omgezet.  De  FOD  Mobiliteit  is  verantwoordelijk  voor  motorvoertuigen, 
motorfietsen, banden, pleziervaartuigen, vliegtuigen en spoorwegeninfrastructuur (zie deel 3, 
hoofdstuk  13  voor  verdere  toelichtingen).  De  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van 



Preventie en risicobeheer inzake leefmilieu en gezondheid  261 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 

 

Voedselketen en Leefmilieu is de bevoegde instantie voor de implementatie van de Europese 
reglementering m.b.t.  geluidsemissies  van machines  voor  gebruik  buitenshuis  (de  Richtlijn 
2000/14/EG  werd  omgezet  door  het  KB  van  6  maart  2002).  De  reglementering  m.b.t. 
geluidsemissies  van  huishoudapparaten  wordt  opgevolgd  door  de  FOD  Economie  in 
samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu.  
 

Lawaaihinder luchthavens 
 
Het zijn de gewesten die milieukwaliteitsnormen voor de omgeving rondom de luchthavens 
kunnen vastleggen. De uitvoeringsmodaliteiten van het beleid op gewestelijk vlak zijn echter 
beperkt. Art. 6, §1, X, 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat de gewesten 
bevoegd  zijn  voor  de  uitrusting  en  de  uitbating  van  de  luchthavens  en  de  openbare 
vliegvelden, met uitzondering van de  luchthaven Brussel‐Nationaal. De  federale overheid  is 
hierbij bevoegd om maatregelen te nemen teneinde de toegang tot luchthavens te reserveren 
voor/te  beperken  tot  de minst  luidruchtige  vliegtuigen,  eveneens  om  ’s  nachts  vluchten  te 
verbieden  of  te  beperken.  Het  federale  niveau  regelt  eveneens  het  gebruik  van  de 
landingsbanen en het tracé van luchtcorridors (FOD Mobiliteit). 
 

Geluidsoverlast van de activiteiten en diensten 
 
Een  aparte  categorie  is  de  reglementering  met  betrekking  tot  de  activiteiten  en  diensten.  
De  problematiek  wordt  aangepakt  binnen  het  systeem  van  exploitatie‐  of 
milieuvergunningen,  maar  slechts  gedeeltelijk.  De  gewestelijke  reglementering  betreft 
immers  enkel  de  geluidshinder  naar  de  omwonenden  toe.  Het  gezondheidsrisico  voor  de 
bezoekers, deelnemers van de activiteiten,  consumenten van diensten wordt geregeld door 
het  KB  van  24  februari  1977  houdende  de  vaststelling  van  geluidsnormen  voor muziek  in 
openbare en private inrichtingen. 
 
Definitie van het beleid 
 
In dit verslag wordt enkel het beleid besproken dat betrekking heeft op het werkingsdomein 
van  de  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  Voedselketen  en  Leefmilieu,  namens  de 
reglementering  m.b.t.  geluidsemissies  van  machines  voor  gebruik  buitenshuis.  Visie  en 
opdrachten betreffen het leveren van een bijdrage tot de bestrijding van geluidshinder d.m.v. 
de  verlaging  van  geluidsemissies  van  lawaaierige  machines.  Hoofddoelstellingen  zijn  een 
goede werking van de interne markt en de bestrijding van de geluidshinder. De strategische 
milieudoelstelling is het bestrijden van de geluidshinder in het leefmilieu. 
 
Door  onmiddellijke milieudoelstellingen, moeten  de  lidstaten  ervoor  zorgen  dat  het  onder 
deze richtlijn vallende materieel voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn wanneer het 
in de handel gebracht of in gebruik genomen wordt.  
 
Performantie‐  of  kwaliteitscriteria  (sociale  of milieucriteria)  eisen minimale  vereisten  voor 
de geluidsperformantie van het materieel voor gebruik buitenshuis d.m.v. de markering of de 
beperking ervan. 
 
Verwachte resultaten: 
- tijdige  en  volledige  omzetting  van  de  richtlijn  en  van  de  amendementen  ervan  op  het 

Belgisch grondgebied; 
- de  opvolging  en  de  implementatie  (het  aanmelden  van  bevoegde  laboratoria,  de 

organisatie van het markttoezicht). 
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Uitvoeringsmodaliteiten zijn: 
• de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen doen in werking treden; 
• het aanwijzen van instanties om de in artikel 14, lid 1, bedoelde beoordelingsprocedures 

uit te voeren; 
• het treffen van alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat materieel uitsluitend 

in  de  handel  kan worden  gebracht  of  in  gebruik  kan worden  genomen wanneer  het  in 
overeenstemming  is  met  de  bepalingen  van  deze  richtlijn,  voorzien  is  van  de  CE‐
markering  en  een  vermelding  van  het  gewaarborgde  geluidsvermogensniveau  en 
vergezeld gaat van een EG‐verklaring van overeenstemming; 

• het  organiseren  van  het  markttoezicht  volgens  het  jaarlijks  inspectieplan  (op  eigen 
initiatief  of  in  samenwerking  met  de  bevoegde  diensten:  FOD  Mineco  en  de  FOD 
Financiën). 

 
De  Richtlijn  2000/14/EG  heeft  betrekking  op  het  geluidsvermogensniveau  Lw 
(geluidsemissie)  van  materiaal  voor  gebruik  buitenshuis;  de  grenswaarden  voor  de 
geluidsemissies zijn terug te vinden in art.12 van de richtlijn. Feitelijke geluidsemissies van 
machines voor buitenshuis gebruik die op de markt gebracht zijn, zijn terug te vinden op de 
Noise Database van de EC. Een analyse van de feitelijke geluidsemissies werd uitgevoerd in de 
NOMEVAL‐studie, 2007. Ook voor de impact‐indicator zijn gegevens beschikbaar: in dezelfde 
studie werd een analyse uitgevoerd van de milieu‐impact van verschillende categorieën van 
machines voor gebruik buitenshuis (enkel voor het aspect “geluid” ).  
 
De conformiteitsstudies tot nu toe uitgevoerd door de FOD tonen dat 10% van het materieel 
niet  conform  is  aan  de  geluidsgrenswaarden  (gemiddeld  over  de  verschillende  geteste 
categorieën  van  machines),  en  50%  van  het  materieel  heeft  allerlei  gebreken  in  de 
conformiteitsdocumentatie (bron: databank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, Geluidsinspectie 2007). 
 
Gegevens voor andere indicatoren van het type Status en Impact ontbreken.  
 
Evaluatie  
 
Het  reëel  effect  van  het  beleid  kan  geëvalueerd worden  door  het  verschil  tussen  feitelijke 
geluidsemissies  vóór  en  na  het  invoeren  van  de  reglementering.  De  studie  van  de  FOD 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu  heeft  het  reële  effect  op 
geluidsemissies van grasmaaiers gedemonstreerd: de grasmaaiers die op de markt gebracht 
waren  vóór  het  invoeren  van  beperkingen  in  2002  hadden  een  aanzienlijk  hoger 
geluidsvermogen (voor de machines onderzocht in de studie met gemiddeld 2,5 dB).  
 
Helaas  voorziet  de  richtlijn  enkel  geluidsbeperkingen  voor  22  van  de  57  categorieën  van 
machines. Het beleid zou een groter effect hebben door het opleggen van geluidsbeperkingen 
op resterende categorieën van machines (die tot nu toe enkel aan geluidsmarkering werden 
onderworpen),  door  het  verlagen  van  grenswaarden  en  door  een  verdere  verbetering  van 
conformiteitsbeoordelingprocedures (op Europees vlak). De  technische mogelijkheden voor 
het verlagen van de grenswaarden zijn echter niet onbeperkt. Voor sommige categorieën van 
motoren, bijvoorbeeld Small Spark  Ignition Engines, gebruikt  in de uitrusting voor  tuin‐ en 
parkonderhoud,  lijkt  het  ook  onmogelijk  om  zowel  de  geluidsemissies  als  de  uitstoot  van 
NOx/CO2 van deze motoren tegelijk te verlagen.  
 
De implementatie van de reglementering op nationaal vlak werd volledig en tijdig uitgevoerd. 
De  richtlijn  2000/14/EG  en  haar  amendement  (de  richtlijn  2005/88/EG)  werd  omgezet 
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d.m.v. het KB van 6 maart van 2002 (gewijzigd door het KB van 14 februari 2006). Er werden 
twee  laboratoria  aangemeld bij  de Europese Commissie  (SGS Belgium en AIB Vincotte) om 
Belgische  bedrijven  te  helpen  met  de  conformiteitsevaluatie.  De  marktcontrole  wordt 
uitgevoerd conform het jaarlijks inspectieplan. Bedrijven en burgers kunnen informatie over 
de verplichtingen en de procedure raadplegen op de website en in de folder van de FOD. Voor 
de kwantitatieve beoordeling  is noodzakelijk dat het beleidsdoel – op nationaal vlak – door 
middel van indicatoren wordt vastgelegd, bijvoorbeeld de conformiteitsgraad van producten 
die onder het toepassingsdomein van de richtlijn vallen. De overheid heeft momenteel twee 
instrumenten om de conformiteitsgraad te beïnvloeden: het informeren en het controleren.  
 
Naast het reglementeren en handhaven is ook het stimuleren noodzakelijk: het ondersteunen 
van  innovatie,  het  beïnvloeden  van  de  keuze  bij  aankoop  door  middel  van  een  duidelijke 
identificatie  van  het  geluidsarm materieel,  ontwikkelen  van  subsidies  voor  het  geluidsarm 
materieel  enz.  Er  is  dus  een  beleidsruimte  zowel  voor  federale  als  gewestelijke  en  lokale 
leefmilieu‐instanties. 
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3.6 Doorvoer van afvalstoffen 
 
Betrokken dienst:  
 

FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu 
 

Juridische basis: 
 

• Samenwerkingsakkoord van 26 october 1994 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; 

• Wet  9  juli  1984  betreffende  de  invoer,  de  uitvoer  en  de  doorvoer  van  afvalstoffen 
(grotendeels  “opgeheven”  door  Verordening  (EG)  nr. 1013/2006  van  het  Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen. 

 
Definitie van het beleid 
 
De  internationale  en  Europese wetgeving76  omtrent  het  overbrengen  van  afval  hebben  als 
hoofddoelstelling afvalstoffen te volgen van de wieg tot hun graf en te verhinderen dat er een 
ongecontroleerde afzet is van afvalstoffen in derde wereldlanden, komende van Europa. 
De onmiddellijke milieudoelstellingen zijn: 

• verhinderen dat afvalstoffen naar plaatsen gebracht worden waar er geen verwerking 
mogelijk is; 

• afvalstoffen moeten met de best mogelijke technologie verwerkt/vernietigd worden; 
• bescherming van derde wereldlanden waar gebrek aan goede technologie is.  

 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De beleidsinstrumenten zijn 

• meldingen; 
• vergunningsverlening  (doorvoervergunning;  i.s.m.  met  alle  betrokken  landen 

(herkomst, transit, aankomst)); 
• controles (i.s.m. politie en douane). Zie inspectierapportering. 

 
Er  bestaat  een  aangifteplicht  voor  afvaltransporten  met  kennisgeving  (van  toepassing  op 
overbrenging  van  ongevaarlijk  afval  bestemd  voor  vernietiging,  van  alle  gevaarlijke 
afvalstoffen  en  in  sommige  gevallen  van  ongevaarlijke  afvalstoffen  bestemd  voor  nuttige 
toepassing  in  niet‐OESO‐landen).  De  te  verstrekken  gegevens  betreffen  het  soort  afval,  het 
gewicht, transportdata.  
 
Er  worden  controles  uitgevoerd  langs  de  weg  zowel  als  in  de  havens)  (zie  bijlage).  
De  wegcontroles  zijn  preventief.  Ongeveer  20%  van  de  gecontroleerde  vrachtwagens  zijn 
afvaltransporten.  Het  aantal  vastgestelde  inbreuken  ligt  momenteel  tussen  7  en  12%.  
In  de  havens  ligt  dit  percentage  hoger,  tussen  30  en  50%,  als  gevolg  van  de  voorafgaande 
selectiemethode op basis van de risicoprofielen. Tussen 2004 en 2008 werden er bij 9% van 
de gecontroleerde afvaltransporten inbreuken vastgesteld (zie tabellen 35 en 36 hieronder). 
Het  aantal  vastgestelde  inbreuken  is  toegenomen,  evenals  het  aantal  vastgestelde  kritieke 

                                                             
76 Verordening (EG)1013/2006 inzake de overbrenging van afval, Verdrag van Bazel (22 maart 1989) inzake de 
overbrenging van afval, Besluit C(2001) 107 def. Van de OESO‐raad inzake de herziening van Besluit C(1992) 39 
def.  Van  de  OESO‐raad  betreffende  het  toezicht  op  de  grensoverschrijdende  overbrenging  van  afvalstoffen 
bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing. 
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inbreuken,  en dit  vooral  bij  de havencontroles. Op Europees  niveau wordt  een  gemiddelde 
van 15 % inbreuken vastgesteld (IMPEL‐TFS77). 
 
Controles  gebeuren  steeds  performanter  en  gerichter,  door  bijkomend  personeel  en  door 
harmonisatie in de werkmethoden conform de Europese richtsnoeren.  
 
Evaluatie van het beleid 
 
De resultaten van de controles bewijzen de efficiëntie van het beleid. 
 
De middelen  zijn minimaal  ingevuld  (zie  bijlage).  De  outputefficiëntie  is  de  laatste  jaren  al 
verhoogd  door  investeringen  in  materiaal  en  regelmatige  bijsturing  en  opleiding  van  de 
inspecteurs.  De  outputefficiëntie  zou  nog  kunnen worden  verhoogd,  indien  de  inspecteurs 
bijkomende  bevoegdheden  zouden  krijgen  (voertuigen  staande  houden  en  zelf  PV’s 
opmaken)  en  indien  de  inspecteurs  meer  middelen  zouden  hebben  (bvb.  hogere 
kilometerlimiet voor inspectievoertuigen). 
 
Het  beleid  m.b.t.  doorvoer  van  afvalstoffen  is  steeds  belangrijker.  Door  de  toenemende 
globalisering  en  de  toegenomen  gescheiden  afvalinzameling  onstaat  er  een  druk  op  de 
ingezamelde  afvalproducten  om  getransporteerd  te worden  naar  derde  landen,  waar  deze 
producten  goedkoper  kunnen  worden  verwerkt,  of  nog  kunnen  worden  gebruikt  door  de 
bevolking.  Deze  verwerking  en  gebruik  gaan  echter  ten  koste  van  het  leefmilieu  en  de 
gezondheid van de toekomstige gebruikers en verwerkers. Het beleid m.b.t. de doorvoer van 
afvalstoffen  is m.a.w. een belangrijk  flankerend beleid wanneer er sterker  ingezet wordt op 
gescheiden afvalinzameling en recyclage. 
 
 
Bijlage 1: Controles 
 
 
 

Tabel 34: Overzicht doorvoer van afvalstoffen door België. 
 

Jaar  2004  2005  2006  2007  2008 
Aantal kennisgevingen  398 437 534 413 480 
Aantal gemelde transporten 16566 15568 24124 26541  19914 

 
 
 

Tabel 35: Doorvoer van afvalstoffen: aantal uitgevoerde inspecties. 
 
Globale gegevens 
 

Jaar  2004  2005  2006  2007  2008  2009 (30/6) 
Aantal gecontroleerde 
eenheden (voertuigen 
en containers) 

‐  1753 17372 21059 26458  12935 

Waarvan afvalstoffen  ‐  3688 3684 4627 6153  2878 
 
 
 
 
                                                             
77 http://ec.europa.eu/environment/impel/impel_tfs.htm. 
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Tabel 36: Doorvoer van afvalstoffen: aantal vastgestelde inbreuken. 
 

Jaar  2004  2005  2006  2007  2008  2009 (30/6) 
Kritieke inbreuk  ‐  23  79 66 111 92 
Grote inbreuk  ‐  *  * 45 83 83 
andere  ‐  164  124 310 628 322 
Totaal (% 
uitgevoerde 
inspecties) 

‐  187           
(5%) 

203
(5,5%) 

421       
(9%) 

822 
(13,35%) 

497  
(17,26%) 

 
* Geen mogelijkheid van distinctie tussen kritieke en grote inbreuken 
 
 
 

Tabel 37: Doorvoer van afvalstoffen: opvolging van de inbreuk. 
 
Jaar  2005  2006 2007 2008 2009 (30/6)
Blokkering tot regularisatie  59  72 88 169 195 
Terugzending van het 
transport naar de laadplaats 

23  32 28 55 54 

Gecontroleerde vernietiging 
van de lading 

  2 9 29 

Aantal mondelinge 
waarschuwingen 

  268 127 

Aantal schriftelijke 
waarschuwingen 

  149 15 

Aantal PV’s (opgesteld door 
de politie) 

  9 5 

 
 
 

Tabel 38: Doorvoer van afvalstoffen: human resources. 
 

Jaar  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Aantal doorvoercontroleurs 10,5 9,5 9,5 14,5 14,5 14,5 
Waarvan voor de havens  1 1 1 4 4 4 

 
 
 




