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Hoofdstuk 7: Stratosferische ozonlaag 
 

Juridische basis: 
 

• Internationale verdragen betreffende de bescherming van de ozonlaag (Verdrag van 
Wenen  en  het  Protocol  van  Montreal  en  zijn  amendementen),  geratificeerd  door 
België; 

• Verordening  (EG)  nr.  1005/2009  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van 
16 september  2009  betreffende  de  ozonlaag  afbrekende  stoffen  (vervangt 
verordening 2037/2000 sinds 1 januari 2010).  

 
Inleiding 
 
Volgens  het  samenwerkingsakkoord  van  5  april  1995  zorgt  de  federale  overheid  voor  de 
uitvoering  en  coördinatie  van  het  beleid  betreffende  de  stoffen  die  de  ozonlaag  afbreken 
(ozonedepleting substances – ODS)  te reduceren. Dit beleid valt onder de  internationale en 
Europese verplichtingen. 
 
Definitie van het beleid 
 
Het  federale  beleid  beoogt  hoofdzakelijk  de  integratie  van  de  door  de  verschillende 
gezagsniveaus genomen maatregelen. Het is trouwens ook verantwoordelijk voor een aantal 
maatregelen  zoals  het  toezicht  (douane,  milieu‐inspectie,  verslaggeving,  …)  en  sommige 
aspecten van de ontwikkelingssamenwerking (actieve deelname aan het Multilateraal Fonds 
voor de uitvoering van het Protocol van Montreal). 
 
De  doelstelling  van  dit  beleid  is  de  naleving  van  de  volgende  beperkingen  die  werden 
opgelegd bij het gebruik van verschillende ozonafbrekende stoffen: 

- CFK’s:  verbod op het  gebruik  in  geïndustrialiseerde  landen  sinds  1996, wereldwijd 
verbod op productie in 2010; 

- Halonen:  verbod  op  het  gebruik  in  beschermingssystemen  tegen  brand  en 
in brandblusapparaten sinds 1 januari 2004. Sinds 1 januari 2003 is het verboden om 
bestaande systemen weer op te vullen, enkel sommige kritische toepassingen kunnen 
als uitzondering nog toegestaan worden en moeten jaarlijks geïnventariseerd worden 
met het oog op de verplichte Europese verslaggeving; 

- HCFK’s:  sinds 1  januari 2010  is het gebruik van nieuw geproduceerde HCFK’s voor 
het  onderhoud  van  koel‐  en  klimaatregelingsapparatuur  die  op  die  datum  bestaan 
verboden, enkel recyclage is toegestaan. Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van alle 
HCFK’s verboden bij de fabricage van alle soorten schuim. Het gebruik is echter nog 
wel toegestaan in laboratoria en als grondstof; 

- Methylbromide:  sinds 1  januari 2005  is het gebruik van methylbromide verboden, 
behalve bij sommige kritische toepassingen. Sinds 1 september 2006 legt België een 
bijkomend verbod op voor toepassingen in de bodem. Anderzijds, hoewel het gebruik 
bij quarantainebehandeling en vóór verzending (nog) niet valt onder het protocol van 
Montreal, legt de Europese verordening 1005/2009 een globale limiet op voor de met 
dit  doel  gebruikte  hoeveelheden,  en  een  volledige  stopzetting  tegen  maart  2010. 
België  legt  bovendien  een  terugvangst  van  80%  van  de  bromide  op  voor  de 
behandeling ervan. 

 
Er  is  nood  aan  een universele  en  samenhangende  aanpak, want  het  gaat  hier  duidelijk  om 
een grensoverschrijdend  probleem.  De  internationale  verdragen  voorzien  daarom 
een bijkomende  financiering  via  het  MLF  (Multilateral  Fund),  ten  gunste  van 
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de ontwikkelingslanden,  ter  bevordering  van  de  technologische  evoluties  en  om de  illegale 
handel in ozonafbrekende stoffen te bestrijden. 
 
Deze  stoffen  worden  vaak  vervangen  door  gefluoreerde  broeikasgassen  die  vallen  onder 
het Protocol van Kyoto (HFK’s, PFK’s en SF6). Het probleem van deze alternatieven is echter 
hun grote impact op de klimaatopwarming. Daarom bestaan er voor deze gassen maatregelen 
in het Kyoto‐protocol en regelt een specifieke Europese Verordening het gebruik ervan. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De coördinatie vindt verschillende keren per jaar plaats. De experts blijven trouwens in nauw 
contact met alle kwesties aangaande de uitvoering van de Europese wetgeving en het naleven 
van de  internationale verplichtingen. Hierdoor  is een gelijkaardige en efficiënte aanpak van 
verschillende problemen mogelijk, en kan een samenhangend standpunt worden opgebouwd 
bij de Europese of internationale debatten. 
 
De  Europese  verordeningen  hieromtrent  bepalen  dat  de  invoer  en  uitvoer  gecontroleerd 
moet worden en dat de resultaten doorgegeven moeten worden. Dit kadert in een Europees, 
door de Commissie beheerd vergunningssysteem. Bovendien bepalen die verordeningen ook 
dat de personen en ondernemingen die deze stoffen behandelen, gekwalificeerd moeten zijn. 
 
Toezicht  op  gewestelijke  en  federale  milieuinspecties  alsook  de  douane  is  dus  vereist. 
In  2007 werden  39  inspecties  uitgevoerd  bij  39  importeurs  in  verkooppunten  en werd  er 
geen  enkele  overtreding  vastgesteld  op  de  twee  verordeningen  in  kwestie  (2037/2000  et 
842/2006). 
 
Evaluatie van het beleid 
 
De evaluatie van de doeltreffendheid van het aspect “coördinatie” van het beleid is uiteraard 
moeilijk, omdat het buitengewoon complex is om indicatoren uit te werken op basis waarvan 
deze efficiëntie geëvalueerd kan worden. We kunnen echter wel vermelden dat België haar 
Europese  en  internationale  verplichtingen  naleeft.  De  doorgegeven  hoeveelheden 
geproduceerde  of  uitgevoerde  ODS  verminderen  voortdurend,  zoals  aangetoond  in 
de verslagen  die  door  de  Commissie  overhandigd  werden.  De  milieu‐inspectie  kon  geen 
overtredingen vaststellen. 
 




