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Hoofdstuk 9: Wetenschapsbeleid 
 
Inleiding 
 
Het  invullen van onderzoeksprogramma's en ‐activiteiten wordt bepaald op internationaal, Europees 
en nationaal niveau. Op Europees niveau is de Strategie van Lissabon, die erop gericht is om 
Europa  voor  te  stellen  als  een dynamische  en  concurrentiële  kenniseconomie,  een  richtlijn 
voor het geheel van de onderzoeksactiviteiten. De programma’s beantwoorden ook aan een 
reeks  verplichtingen  die  België  zijn  opgelegd  in  het  kader  van  diverse  internationale 
verdragen en overeenkomsten of van Europese richtlijnen of programma’s.  
  
Op nationaal vlak worden de prioriteiten door middel van beslissingen van de Ministerraad 
in  overeenkomst  met  het  regeerakkoord  dat  geldt  op  het  moment  van  de  lancering  van 
de activiteiten.  Ook  de  verschillende  lopende  beleidsplannen  en  ‐strategieën  staan  centraal 
bij het definiëren van de onderzoeksactiviteiten. 
 
De  keuze  van  deze  programma's  en  activiteiten wordt  goedgekeurd  door  de Ministerraad.  
Dit wordt voorafgegaan door een raadpleging van adviesorganen inzake wetenschapsbeleid8, 
van het  begeleidingscomité  samengesteld  uit  vertegenwoordigers  van de  overheid  in  geval 
van  voortzetting  van  een  activiteit,  van  de  nationale  en  internationale  wetenschappelijke 
gemeenschap en van andere specifieke partners in sommige gevallen. 
 
De  activiteiten  van  de  POD  Wetenschapsbeleid9  die  een  invloed  kunnen  hebben  op 
het milieubeleid zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan onderzoeksprogramma's. Er is echter nog 
geen  enkel  onderzoeksprogramma  speciaal  gewijd  aan  een  bepaald  thema,  en  nog minder 
louter  aan  een  bepaald  milieubeleid.  Daarom  komt  in  dit  hoofdstuk  noch  het  federale 
milieubeleid, noch het beleid dat een impact heeft op het milieu aan bod, maar wel de federale 
onderzoeksprogramma’s en –activiteiten ter bevordering van de kennis die nuttig zou kunnen 
zijn voor het milieubeleid. 
 
De activiteiten voorgesteld in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op deze criteria. Het gaat om: 

• de  bouw  en  exploitatie  van  een  nieuwe  onderzoeksbasis  op  Antarctica 
"Princess Elisabeth"; 

• het "platform biodiversiteit" dat de toegang en de uitwisseling van wetenschappelijke 
gegevens  en  informatie  met  betrekking  tot  biodiversiteit  vereenvoudigt  en  de 
interactie  tussen  wetenschappers  enerzijds  en  de  politieke  machten  anderzijds 
stimuleert; 

• vier onderzoeksprogramma’s:  
o “Observatie  van  de  Aarde”  met  onder  andere  als  onderzoeksprioriteiten 

het beheer  van  de  lokale  en  regionale  ecosystemen  en  de  opvolging  op 
wereldschaal van vegetatie en grote terrestrische ecosystemen; 

o “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” ter behandeling van de complexe, 
globale,  met  elkaar  verbonden  problematiek  die  samengaat  met  duurzame 
ontwikkeling  (bewustwording  van  de  ecologische,  sociale  en  economische 
dimensies)  zoals  klimaat,  biodiversiteit,  terrestrische  en  marine  ecosystemen, 
energie, mobiliteit, enz.; 

o “Actie  ter  ondersteuning  van  de  strategische  prioriteiten  van  de  Federale 
Overheid” voor  het  onderzoek  ter  ondersteuning  van  het  beleid  dat  in werking 
gesteld werd door de federale overheden; 

                                                             
8  FRWB  (Federale  Raad  voor  Wetenschapsbeleid);  ICWB (Federale  Interministeriële  Commissie  voor 
wetenschapsbeleid); IMCWB (Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid voor Wetenschapsbeleid) in 
geval van overleg tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten. 
9 Naast de activiteiten van de federale wetenschappelijke Instellingen voorgesteld in punt 9.5.  
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o “Programma  ter  stimulatie  van  de  overdracht  van  kennis  in  strategisch 
belangrijke domeinen” ter ondersteuning van de vernieuwingen in de industriële 
sector, onder andere in domeinen van schone technologie en nieuwe materialen. 

 
Dit  hoofdstuk  vindt  men  eveneens  een  beschrijving  van  de  activiteiten  van  de  federale 
wetenschappelijke instellingen. 
 
De  onderzoeksdoelstellingen  en  –activiteiten  zijn  in  eerste  instantie  terug  te  vinden  in 
de taken  van  de  POD Wetenschapsbeleid.  Zo  is  de  primaire  doelstelling  die  moet  worden 
nagestreefd  door  de  onderzoeksprogramma's  het  onderhoud  en  de  ontwikkeling  van 
het kwaliteitsvolle  wetenschappelijke  potentieel  in  ons  land  en,  indien  nodig, 
de ondersteuning van de besluitvorming via deze eerste doelstelling. 
 
Daarom wordt de doeltreffendheid en effectiviteit van ons beleid gecentreerd op de evaluatie 
van  de  wetenschappelijke  kwaliteit  van  de  uitgevoerde  activiteiten.  Deze  evaluatie  is 
een sleutelelement voor de beheersprocedures van de onderzoeksprogramma’s of –activiteiten. 
Een dergelijke beoordeling door buitenlandse wetenschappers  vindt plaats bij de  selectie  van 
de te financieren projecten, maar ook halverwege en/of op het einde van het project. 
 
De impact van ons onderzoek op het milieubeleid en op het milieu is niet direct gerelateerd 
aan  de  kwaliteit  van  onze  activiteiten.  Sommige  meer  fundamentele  onderzoeken  zullen 
bijvoorbeeld de internationale wetenschappelijke debatten stimuleren; de verwachte impact 
op het beleid  zal  slechts op  lange  termijn voelbaar  zijn en zal niet  toe  te  schrijven zijn aan 
een specifiek  project,  maar  aan  de  “wetenschappelijke  gemeenschap”.  In  tegenstelling  kan 
toegepast  onderzoek  dat  goed  is  uitgevoerd  maar  dat  geen  nieuwe  wetenschappelijke 
ontwikkeling bijbrengt onmiddellijk van invloed zijn op het milieubeleid.  
 
De ondersteuning voor de besluitvorming gaat gepaard met specifieke procedures die erop 
gericht zijn om een zo goed mogelijke keuze te maken uit de onderwerpen die het voorwerp 
zijn van wetenschappelijke studies. Daarom wordt elk onderzoeksprogramma begeleid door 
een programmacomité dat is samengesteld uit federale besturen (en gefedereerde besturen, 
via  een  samenwerkingsakkoord).  Dit  comité  komt  tussen  in  de  essentiële  stappen  van 
de grondwet  en  van  de  opvolging  van  het  programma  en  identificeert  de  mogelijkheden 
inzake  besluitvormingsondersteuning.  Bovendien  wordt  voor  elk  project  dat  door 
een programma  gefinancierd  wordt  een  opvolgingscomité  aangesteld.  Dit  comité  is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de administraties die betrokken zijn bij het project, 
wetenschappers en andere actoren van de civiele samenleving. 
 
De  impact  van  onze  activiteiten  op  het  milieubeleid  en  het  milieu  zijn  dan  ook  eerder 
onrechtstreeks en zijn merkbaar via verschillende mechanismen: 

• communicatie van de onderzoeksresultaten aan de beleidsmakers, hetzij via klassieke 
acitviteiten  voor  disseminatie  (publicaties  en  workshops),  hetzij  via  de 
opvolgingcomités; 

• de  ontwikkeling,  door  het  financieren  van  grote  projecten,  van  wetenschappelijke 
onderzoeken die gemakkelijk inzetbaar zijn voor specifieke studies van kortere duur 
die de betreffende administraties wensen te financieren; 

• de  opleiding  van  wetenschappelijke  experts  die  mogelijk  betrokken  zijn  bij 
de administraties die bevoegd zijn voor het milieubeleid. 
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9.1 Belgische aanwezigheid op Antarctica – Poolstation “Princess 
Elisabeth” 

 

Juridische basis: 
 

• Wet van 12 juli 1960 inzake de goedkeuring van het Verdrag over Antarctica (Verdrag 
van Washington van 1 december 1959); 

• Wet van 19 mei 1995 inzake de goedkeuring van het Protocol betreffende het Verdrag 
over  Antarctica  met  betrekking  tot  de  bescherming  van  het  milieu  (Protocol  van 
Madrid van 4 oktober 1991); 

• Koninklijk  Besluit  van  20  mei  2009  tot  vastlegging  van  de  werkingsregels  van  de 
staatsdienst met afzonderlijk beheer “Poolsecretariaat”. 

 
Definitie van het beleid 
 
Als  technologisch  uitgangspunt  en  springplank  voor  een  beter  begrip  van 
de klimaatmechanismen,  geeft  het  Princess  Elisabeth‐station  een  beter  zicht  op  het 
engagement  van  België  (en  van  haar  burgers  en  ondernemingen)  in  de  strijd  tegen 
de klimaatveranderingen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het Princess Elisabeth‐station is gebouwd op de granieten bergkam van Utstein in Koningin 
Maudland (Oost‐Antartica).  
 
Het  Poolsecretariaat  legt  zich  in  het  kader  van  de  POD  Wetenschapsbeleid  toe  op 
het financiële, administratieve en materiële beheer van het Station. Het werkprogramma van 
het  Station  wordt  bepaald  door  het  Poolsecretariaat,  met  name  op  basis  van  door 
POD Wetenschapsbeleid  geselecteerde  onderzoeksactiviteiten.  Een  multi‐jarenplan  voor 
de financiering van het station en een eerste onderzoeksprogramma worden ontwikkeld. 
 
N.B.:  De  financiering  voor  het  onderzoeksstation  wordt  gedeeltelijk  ondersteund  door 
sponsoring (particuliere bedrijven) en schenkingen (particulieren). 
 
Het  station  werd  officieel  geopend  in  februari  2009  en  is  klaar  om  wetenschappers 
te ontvangen. 
Er gebeurde hier een eerste onderzoeksproject in de Antarctische zomer van 2009. 
 
Het  station  combineert  milieuvriendelijke  materialen,  efficiënt  en  schoon  energiegebruik, 
het optimaliseren  van  het  energieverbruik  van  het  station  en  de  beste  afvalbeheertechnieken.  Het 
station is de enige poolbasis die volledig opereert op basis van hernieuwbare energie. 
 
Internetsite  http://www.antarcticstation.org  informeert  het  grote  publiek  over 
de activiteiten van het Station en de behaalde resultaten. 
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9.2 Belgisch platform voor de biodiversiteit 
 

Juridische basis: 
 

Samenwerkingsakkoord  van  24  mei  2006  tussen  de  Staat,  de  Gemeenschappenen  de 
Gewesten  betreffende  de  ondersteuning  van  de  “Belgian  Coordinated  Collections  of 
Micro‐organisms,  BCCM”  en  de  overgang  van  het  BCM‐consortium  naar  een Belgisch 
“Biological Resource Centre”. 

 
Definitie van het beleid 
 
Het  platform  is  ontstaan  uit  een  begeleidende  maatregel  van  het  “Plan  voor 
wetenschappelijke  Ondersteuning  van  een  beleid  gericht  op  Duurzame  Ontwikkeling10” 
(1997‐2002). Eerst werd het gefinancierd binnen de programma’s PODO II en SSD totdat het 
er  structureel  volledig  onafhankelijk  van werd.  (dit  is  lopende11).  Het  coördineert  voor  de 
POD  Wetenschapsbeleid  de  integratie  van  de  biodiversiteit  in  de  federale  sector 
“wetenschappen”. 

• het platform  is een knooppunt voor SBSTTA van het CBD‐verdrag  (Subsidiary Body 
on Scientific, Technical and Technological Advice); 

• het  platform  omvat  het  nationaal  knooppunt  van  GBIF  (Global  Biodiversity 
Information  Facility),  van  EPBRS  (European  Platform  on  Biodiversity  Research 
Strategy) en van DIVERSITAS ( International programme on Biodiversity). 

 
Het platvorm is een feitelijke vereniging met verschillende partners: 

• de POD wetenschapsbeleid;  
• het “Instituut voor Natuur en Bos onderzoek”;  
• het « Centre de recherche sur la Nature, les Forêts et le Bois »;  
• het Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen (KBIN); 
• ULB en VUB. 

 
Het is een structuur met een team van 5 wetenschappers en 4 informatici gefinancierd door 
het federale Wetenschapsbeleid maar ondergebracht onder verschillende partnerinstellingen 
en georganiseerd in verschillende modules: 

• De  informaticamodule  staat  in  voor  de  technische  behoeften  van  het  platform 
(interactieve website). 

• De  module  “gegevens”  behandelt  het  beheer  en  het  ter  beschikking  stellen  van 
gegevens  en  metagegevens  die  in  verband  staan  met  het  biodiversiteitsonderzoek 
((meta)gegevensbank  “Onderzoekers,  projecten,  instellingen”,  portaal  met 
wetenschappelijke gegevens over biodiversiteit). 

• De  module  “wetenschap”  begunstigt  de  interactie  tussen  wetenschappers 
(thematische forums). 

• De  module  “wetenschappelijk  beleid”  versterkt  de  betrokkenheid  van  de 
wetenschappelijke  gemeenschap  bij  het  definiëren  van  de  onderzoeksstrategieën 

                                                             
10 Beslissing van de Minsterraad van 4/3/2005 zie 
http://www.presscenter.org/repository/news/106/nl/106190‐nl.pdf. 
11 Beslissingen van de Minsterraad van 4 juli 2008 
(http://www.presscenter.org/repository/news/601/nl/601001e38ae74dff796a4e1491ddf80d‐nl.pdf) 
en van 27 maart 2009 
(http://www.presscenter.org/repository/news/626/nl/626c9715fde99591c57ebd4d3baea492‐nl.pdf) inzake de 
versterking van een “Biological Resource Centre”. Hiervoor wordt jaarlijks een budget toegekend aan het platform 
van de biodiversiteit. 
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(secretariaat  en  knooppunt  voor  nationaal,  Europees  en  internationaal 
wetenschapsbeleid). 

Het  platform  stimuleert  de  verdeling  van  wetenschappelijke  kennis  en  gegevens  inzake 
biodiversiteit en versterkt de wetenschappelijke ondersteuning  voor een duurzaam behoud 
van biologische bronnen. 
 
Deze operationele doelstellingen kunnen als volgt omschreven worden: 
Het  platform  verzamelt  ruwe  gegevens  over  biodiversiteit  (gegevens  over  de  verzameling  van 
specimens die bewaard worden in federale wetenschappelijke instellingen, onderzoekscentra 
en  universiteiten;  observatiegegevens).  Hierdoor  vergemakkelijkt  het  de  verspreiding  via 
GBIF  (Global  Biodiversity  Information  Facility)  van  gedigitaliseerde  gegevens  ingezameld 
door Belgische onderzoekers; het biedt een technische ondersteuning voor de ontwikkeling 
van gegevensbanken; het ontwikkelt en zorgt voor de uitvoering van compilatieprojecten, de 
verbanden  en  de  integratie  van  thematische  gegevens  (bv:  mariene  Antarctische 
biodiversiteitsgegevens, een informatiesysteem over invasieve uitheemse soorten). 
 
Het  platform  verzamelt  eveneens  informatie  over  het  onderzoekspotentieel  in  België 
(wetenschappers,  onderzoeksprojecten,  programma’s,  onderzoekscentra  en 
‐departementen). 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het  POD  Wetenschapsbeleid  houdt  toezicht  op  de  uitvoering  van  het  werkplan  van  het 
platform en de  jaarlijkse verslaggeving. Een evaluatie van de activiteiten door buitenlandse 
experts is om de vier jaar gepland. 
 
Het  Belgische  platform,  een  van  de  eerste  in  Europa,  doet  dienst  als  voorbeeld  voor  de 
ontwikkeling  van  andere  nationale  platformen.  Het  is  heel  actief  op  het  niveau  van  het 
European Platform for Biodiversity Strategy (EPBRS), waar ze instaat voor het secretariaat. 
 
Het  platform  heeft  banden  gecreëerd  tussen  het  onderzoeksbeleid  en  het  milieubeleid  op 
nationaal niveau, via thematische forums (forum “zoetwater”; forum “bos”; forum “invasieve 
uitheemse soorten”; forum “klimaatdiversiteit”). 
Op  Europees  niveau  gebeurt  deze  internactie  door  de  bijdrage  aan  het  EPBRS  en  aan  de 
beschouwingen op een “network of knowledge”.  
Op internationaal niveau wordt deze interactie verzekerd door haar bijdrage aan de instelling 
IPBES ( International Platform on Biodiversity and Ecosystem services). 
 
Het platform schakelt onderzoekers in en draagt op die manier bij aan de integratie van het 
klimaatbeleid  –  biodiversiteit,  biodiversiteit  –  ecosysteemdiensten  (die  verschillende 
sectoren dekken: landbouw, bosbouw, tuinbouw, Noordzee, zoetwater, gezondheid, …). 
 
De  internetsite  www.biodiversity.be  verstrekt  het  grote  publiek  informatie  over  de 
activiteiten van het platform en de behaalde resultaten. 
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9.3 Onderzoeksprogramma en Observatie van de Aarde  
(STEREO II) 

 
Het onderzoeksprogramma ter observatie van de aarde STEREO II valt op nationaal niveau 
onder de programmatische prioriteiten en oriëntaties van 2006‐2010 met betrekking tot het 
ruimtebeleid, aangenomen door de Ministerraad van 25 november12 en gedefinieerd voor de 
ESA Ministerraad van 5 en 6 december 2005 te Berlijn. 
 
Het gaat om: 

• het  aanscherpen  –  en  indien  nodig  het  creëren  –  van  de  expertise  en 
wetenschappelijke en technologische capaciteiten op het gebied van de groei van de 
ruimtesector; 

• de openbare bedragen die besteed worden aan de ruimtesector meer laten renderen, 
zowel op het gebied van de ESA, in het gemeenschapskader van de Europese Unie, als 
in het kader van bilaterale samenwerkingsprojecten; 

• de  overheid  de  ruimte‐instrumenten  bezorgen  die  zij  nodig  heeft  om  dit  beleid  te 
definiëren en uit te voeren; 

• België  inlijven  in  het  component  “veiligheid‐verdediging”  van  de  Europese 
ruimtevaart; 

• het uitoefenen van een invloed op en het uitwerken van het Europese ruimtebeleid; 
 
Definitie van het beleid 
 
STEREO II kadert binnen de context van het 7e kaderprogramma voor onderzoek van de EU 
(2007‐2013) en meer bepaald GMES13. STEREO II (2006‐2013) heeft als strategisch doel om 
een autonome Belgische expertise voor de observatie van de Aarde op internationaal niveau 
op te richten, ter ondersteuning van de “kenniseconomie”. 
 
Hiervoor is het programma opgebouwd uit verschillende pijlers: 

• financiering van verschillende soorten wetenschappelijke projecten; 
• ontwikkeling  van  producten  en  diensten  bestemd  voor  de  privé‐  en/of 

overheidssector; 
• wetenschappelijke  steun  aan  onderzoekers  onder  andere  onder  de  vorm  van  de 

aankoop  van  beelden,  van  luchtvaartcampagnes,  van  het  bijwerken  van  een 
internetsite en van het opzoeken van partners; 

• promotie en exploitatie van de observatie van de aarde in het secundair onderwijs. 
 
De thematische onderzoeksprioriteiten zijn de volgende: 

• de opvolging op wereldschaal van vegetatie en grote terrestrische ecosystemen; 
• het  lokale  en  regionale  milieubeheer  (zoetwater,  bodem,  bos  en  biodiversiteit, 

landbouw, kustzones, stedelijke en voorstedelijke omgevingen); 
• gezondheidszorg en humanitaire hulp; 
• veiligheid en risicobeheer. 

                                                             
12 Zie http://www.presscenter.org/repository/news/272/nl/272962aab9644be6869fe4b9ef4f4c9e‐nl.pdf.  
13 De GMES (Global Monitoring for Environment and Security) is een gemeenschappelijk initiatief van de ESA en 
de  Europese  Unie.  Het  beoogt  de  ontwikkeling  van  een  onafhankelijk  operationeel  toezicht  inzake  milieu  en 
veiligheid op regionaal en internationaal niveau, ter ondersteuning van het Europees beleid. 
Zie  http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm  en  meer  bepaald  de  Mededeling  van  de  Commissie  “Wereldwijde 
monitoring voor milieu en veiligheid (GMES): voor een veiliger planeet“ COM(2008)748 final. 
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De concrete doelstellingen van het programma zijn: 
• de  betrokkenheid  van  zo  veel  mogelijk  onderzoeksteams  bij  het  gebruik,  de 

verwerking, de interpretatie en ontwikkeling van de gegevens die verzameld zijn door 
de observatie in het kader van het bestuderen van het milieu; 

• op  langere  termijn,  de  deelname  van  Belgische  onderzoeksteams  in 
expertisenetwerken ter observatie van de aarde. 

 
Uitwerking en behaalde resultaten 
 
4 oproepen van voorstellen werden gelanceerd tijdens de periode 2006‐2009. Een vijfde en 
laatste oproep is gepland voor 2011. 
 
Voor de uitvoering van het programma STEREO  II  is er een bedrag van 25,85 miljoen euro 
gepland,  waarvan  21,12  miljoen  euro  rechtstreeks  naar  de  financiering  van 
onderzoekprojecten zal gaan. 
 
De  EODesk  (voornamelijk  verantwoordelijk  voor  de  wetenschappelijke  steun  aan 
onderzoekers  en  voor  de  promotie  en  exploitatie  van  de  observatie  van  de  aarde)  staat  in 
voor  het  kopen,  verdelen  en  archiveren  van  alle  satellietbeelden  die  nodig  zijn  voor  het 
uitvoeren  van  de  onderzoeksprojecten  die  gefinancierd  worden  door  het  programma 
STEREO,  maar  ook  door  de  andere  federale  wetenschappelijke  beleidsprogramma’s.  De 
onderzoeksteams verzamelen andere gegevens die zij nodig hebben (laboratoriumgegevens, 
gegevens uit het veld, enz.). 
 
Zie http://eo.belspo.be en in het bijzonder  
http://eo.belspo.be/About/Programmes/Stereo2.aspx 
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9.4 Onderzoeksprogramma’s “Wetenschap voor een duurzame 
ontwikkeling”, “Actie ter ondersteuning van de strategische 
prioriteiten van de Federale Overheid” en “bevordering van de 
kennisoverdracht op strategisch belangrijke gebieden” 

 
9.4.1 Programma “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” 
 

Juridische basis: 
 

Samenwerkingsakkoord  tussen  de  Staat,  de  Gemeenschappen  en  de  Gewesten 
betreffende het  onderzoeksprogramma  “Wetenschap voor  een duurzame ontwikkeling” 
opgemaakt op 12 mei 2005. 

 
Definitie van het beleid 
 
Dit  programma  werd  goedgekeurd  door  een  principeakkoord  over  het  uitwerken  van  het 
onderzoeksprogramma “Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling” op de Ministerraad van 4 
maart 200514. De prioritaire onderzoeksdomeinen zijn de volgende:  

- Energie; 
- Transport en mobiliteit; 
- Agro‐alimentair; 
- Gezondheidszorg en milieu; 
- Klimaat (waaronder Antarctica); 
- Biodiversiteit (waaronder Antarctica en de Noordzee); 
- Atmosfeer  en  ecosystemen  en  mariene  aspecten  (waaronder  Antarctica  en  de 

Noordzee). 
 
Door gemeenschappelijke oproepen (bv. energie – transport, agroalimentair – biodiversiteit, 
gezondheid – klimaat, gezondheid – agro‐alimentair, …) en door het clusteren van projecten, 
houdt  dit  programma  rekening met  (de  complexiteit  van)  de  interacties  tussen  prioritaire 
onderzoeksdomeinen. Het levert een bijdrage aan de beslissingen betreffende de sectoriële of 
transsectoriële  problematiek,  zoals:  de  luchtverontreiniging  (ozon,  aerosol,  …),  medische 
milieukunde,  risico’s  verbonden  aan  genetisch  gemodificeerde  organismen  (GGE’s),  de 
levenscyclus van de producten en procedures, de hernieuwbare energieën, de globalisering 
van de problemen, het geïntegreerde beheer van de kusten en stroomgebieden, … 
 
Om het concept duurzame ontwikkeling beter om te  zetten/optimaliseren, bij  en  tussen de 
prioritaire gebieden, voorziet het Programma een pijler “Transversaal onderzoek”. Dit  richt 
zich specifiek op de volgende punten: 

- de verandering van de niet‐duurzame productie‐ en consumptiewijzen; 
- de rol van de spatio‐temporele dimensies van de duurzame ontwikkeling; 
- het onderzoek en de analyse van  instrumenten  ter ondersteuning  van de duurzame 

ontwikkeling,  en  in het  bijzonder  gericht  op  een beter  evenwicht  tussen de  sociale, 
economische en ecologische pijlers van de duurzame ontwikkeling. 

 
Het programma kent volgende strategische doelstellingen:  

- het  ontwikkelen  en  onderhouden  van  wetenschappelijk  potentieel  in  strategisch 
belangrijke domeinen  teneinde wetenschappelijke onzekerheden  te reduceren en  te 
anticiperen op de toekomstige noden qua kennis; 

                                                             
14 zie http://www.presscenter.org/repository/news/106/nl/106190‐nl.pdf.  
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- het  wetenschappelijke  ondersteunen  van  de  overheden  van  het  land,  noodzakelijk 
voor  de  uitvoering  en  opvolging  van  een  supranationaal,  federaal,  gewestelijk  of 
lokaal beleid bij en tussen hun domeinen; 

- de mogelijkheid  bieden  aan  Belgische  onderzoeksgroepen  die  werkzaam  zijn  in  de 
betrokken  domeinen  om  zich  te  integreren  bij  de  verschillende 
onderzoeksinitiatieven  op  Europees  en  internationaal  niveau,  en  meer  bepaald  de 
ERA (European Research Area). 

 
Vanuit  operationeel  oogpunt  biedt  het  programma  de  mogelijkheid  om  kennis  en 
wetenschappelijke  instrumenten  te  ontwikkelen  (gegevensbanken,  modellen,  concepten, 
indicatoren, ...), gericht op: 

- de analyse van processen: de processen en interacties die ten grondslag liggen van de 
werking van natuurlijke en antropogene systemen begrijpen, opvolgen, evalueren en 
voorspellen; 

- de  impactstudie:  de  sociaal‐ecologische  en  economische  impact  van  de 
wijzigingen/evoluties van de processen en hun interacties evalueren; 

- de  ontwikkeling,  opvolging  en  evaluatie  van  maatregelen  (bestaande  en/of 
toekomstige),  volgens  doeltreffendheids‐,  haalbaarheids‐  en 
aanvaardbaarheidscriteria.  Ook  het  preventie‐,  aanpassings‐,  sanerings‐  of 
beheersbeleid zal bestudeerd worden. 

 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
7  oproepen  van  voorstellen  werden  gelanceerd  tijdens  de  periode  2005‐2009. 
De gefinancierde projecten duurden 2 tot 4 jaar. 
 
Het  totale  indicatieve  budget  voor  de  contracten,  overeenkomsten  en  mandaten  die  zijn 
goedgekeurd  door  de  Ministerraad  loopt  op  tot  65,4  miljoen  euro  en  het  budget  voor  de 
begeleidende  maatregelen  tot  4,95  miljoen  euro.  Deze  budgetten  konden  niet  volledig 
worden vrijgemaakt: 103 onderzoeksprojecten voor een totaal van 61,8 miljoen euro. 
 
Dit  budget  valt  voor  ongeveer  55%  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  onder  het  nationale 
milieubeleid. 
 
Zie http://www.belspo.be/ssd/ 
 
9.4.2 Onderzoeksprogramma “Actie ter ondersteuning van de 

strategische prioriteiten van de Federale Overheid” 
 
Definitie van het beleid 
 
De Minsterraad besloot op zijn zittingen van 19 november 200415 en 3december 200416 om 
een  onderzoekprogramma  goed  te  keuren  met  als  hoofddoelstelling  snel  en  efficiënt  te 
voldoen aan de behoeften van de departementen van de federale overheid met betrekking tot 
de  gerichte  onderzoeksactiviteiten  met  een  bepaalde  duur  (6  maanden  tot  1  jaar)  en/of 
onderzoeksactiviteiten  op  een  strategisch  domein.  Met  andere  woorden,  de 
onderzoeksthema’s  die  worden  opgenomen  in  de  uitnodigingen  tot  het  indienen  van 
voorstellen worden bepaald in overleg met de betrokken administraties. 
 
De  resultaten  worden  rechstreeks  meegedeeld  aan  het/de  departement(en)  die  het 
betreffende onderzoeksonderwerp heeft/hebben ingediend. 
                                                             
15 Zie http://www.presscenter.org/repository/news/105/nl/105564‐nl.pdf.  
16 Zie http://www.presscenter.org/repository/news/c6e/nl/c6e06fc010f82e94dee0a2c22fc4cf12‐nl.pdf.  
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
4 oproepen van voorstellen werden gelanceerd tijdens de periode 2005‐2008. 71 projecten 
werden gefinancierd en hadden een looptijd van 6 maanden tot 1 jaar. 
 
De  voorstellen  kunnen  twee  keer  per  jaar  worden  ingediend  in  functie  van  een  lijst 
onderzoeksthema’s die wordt opgemaakt in samenspraak met de betrokken departementen 
(“rolling call”). 
Afhankelijk van de thema’s worden de mogelijkheden van co‐financiering met de betrokken 
departementen systematisch geëvalueerd. 
 
Het benodigde budget voor de uitvoering van dit alles bedraagt  in totaal 3,94 miljoen euro, 
gespreid over de periode 2004‐2009. 
 
De  milieuproblematiek  wordt  met  name  behandeld  in  projecten  AP/05,  AP/10,  AP/33  en 
AP/43. 
 
Zie http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=AP#projects 
 

9.4.3 Programma ter bevordering van de kennisoverdracht op 
strategisch belangrijke gebieden – PAT 2 

 

Juridische basis: 
 

Samenwerkingsakkoord  van  24  mei  2006  tussen  de  Staat  en  de  Gewesten  inzake  het 
Programma  ter  bevordering  van  de  kennisoverdracht  op  strategisch  belangrijke 
gebieden. 

 
Definitie van het beleid 
 
Dit programma werd goedgekeurd door de Ministerraad van 14 oktober 200517 en heeft als 
onderzoeksdomeinen  normalisatie,  telecommunicatie,  ruimtevaart,  schone  technologie 
(Clean Tech) en nieuwe materialen. 
 
Het programma beoogt de wetenschappelijke en technologische kennis voor het ontwikkelen 
van  methoden,  werkwijzen  en  instrumenten  die  de  industriële  innovatie  in  het  land 
bevorderen.  
 
Ter versterking van de relatie tussen onderzoek en ontwikkeling is elk project gebaseerd op 
de  oprichting  van  een  netwerk  van  hoofdzakelijk  universitaire  onderzoeksteams  die 
geassocieerd  zijn met  een  collectief  sectoraal  onderzoekscentrum  (centrum  “De  Groote”  of 
iets gelijkaardigs) voor zover dit vereist en mogelijk is voor de betrokken onderzoeken. Het 
doel  van  deze  netwerken  is  tweeledig:  enerzijds  het waarborgen  van  de  relevantie  van  de 
projecten  aan  de  behoeften  van  de  industrie  en  anderzijds  het  optimaliseren  van  de 
overdracht van de projectresultaten. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Een oproep van voorstellen werd gelanceerd in 2006 en 9 projecten met een duur van 3 jaar 
werden gefinancierd. 
 
Ieder project houdt voor zijn specifieke methode of technologie rekening met de effecten en 
impact op innovatie en leefmilieu en de socio‐economische aspecten. 
 
Zie http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=P2 
                                                             
17 Zie http://www.presscenter.org/repository/news/c6e/nl/c6e06fc010f82e94dee0a2c22fc4cf12‐nl.pdf.  
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9.5 Activiteiten van de federale wetenschappelijke instellingen 
 

Algemene juridische basis: 
 

Koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke 
instellingen. 

 
9.5.1 Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

(KBIN)18  
 

Juridische basis: 
 

Koninklijk  Besluit  van  10  juli  1869  en  haar  wijzigingen  houdende  oprichting  als 
wetenschappelijke  instelling  van  het  Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor 
Natuurwetenschappen. 

 
Het  Instituut  is  onderverdeeld  in  zeven  wetenschappelijke  departementen  (Vertebraten; 
Invertebraten;  Entomologie;  Onderwijs  en  natuur;  Paleontologie;  Beheer  van  het  marien 
ecosysteem; Geologische Dienst van België), bijgestaan door de algemene administratieve en 
logistieke  diensten.  De  nieuwe  structuur  zal  bestaan  uit  vier  Operationele  Directoraten: 
Taxonomie  en  Fylogenie,  Natuurlijk  Milieu,  Aarde  en  Geschiedenis  van  het  Leven  en 
Overheidsprogramma's, en een Ondersteunende Directie. 
 

De opdrachten van het KBIN 
 
Haar  taken  worden  officieel  als  volgt  gedefinieerd:  fundamenteel  wetenschappelijk 
onderzoek, wetenschappelijke dienstverlening, patrimonium en museum. 
 
1. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: 
 
Dit  is  voornamelijk  gericht  op  de  studie  van  de  evolutie,  de  bio‐  en  geo‐diversiteit  en  de 
ecosystemen. 
 
Het aantal contracten voor het lopende onderzoek in 2008 was 129 (tegenover 149 in 2007). 
Het totale voor onderzoek beschikbare budget van het  instituut bedroeg  in 2008 5 826 678 
euro  (149  contracten),  waarvan  3 013 443,37  euro  (51,7%,  of  80  contracten)  afkomstig 
waren  uit  contracten  met  het  Federaal  Wetenschapsbeleid  en  andere  federale 
departementen.  Meer  dan  80%  van  de  onderzoekspartners  van  het  Instituut  zijn  niet 
Belgisch.  In  2008  liep  het  totale  aantal  publicaties  van  het  Instituut  op  tot  824  (+14%  ten 
opzichte van 2007), waaronder 217 tijdschriftartikelen met impactfactor of peer reviewed. 
 
2. Wetenschappelijke Dienstverlening: 
 
Het Instituut  is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ondersteuning aan instellingen 
en  publieke  en  private  organisaties  die  betrokken  zijn  bij  het  beheer  van  het  natuurlijk 
erfgoed, met  name  ter  uitvoering  van  de  gewestelijke,  federale  en  Europese  verdragen  en 
wetten. 
 

                                                             
18 Zie http://www.natuurwetenschappen.be/institute/annualreport/index_html  
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Voor  biodiversiteit  is  het  Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor  Natuurwetenschappen  sinds 
1995 het “Nationaal Knooppunt” voor het Verdrag over Biologische Diversiteit (CBD). In die 
hoedanigheid  zorgt  ze  voor  de  uitvoering  van  het  verdrag  in  België  en  voert  diverse 
sensibiliseringsprogramma's  uit.  Het  Instituut  onderneemt  ook  verschillende 
expertiseprojecten  in het kader van het Verdrag  inzake  trekkende wilde diersoorten  (CMS) 
(antilopen, gorilla's). Via het Belgische Platform Biodiversiteit biedt het ondersteuning bij de 
besluitvorming  inzake wetenschappelijk  onderzoek. Het werkt  samen met  het  Directoraat‐
generaal  voor  Ontwikkelingssamenwerking  van  de  Belgische  Federale  Overheid  voor  de 
bescherming  en  bevordering  van  de  biodiversiteit  in  ontwikkelingslanden  (zie  deel  2, 
hoofdstuk 4, en deel 3, hoofdstuk 18). 
Met betrekking tot het mariene milieu is het  Instituut met name verantwoordelijk voor een 
permanent monitoringprogramma  van  de Noordzee  en  vertegenwoordigt  België  in  diverse 
intergouvernementele overeenkomsten inzake de bescherming van het mariene milieu. 
 
Op  geologisch  gebied  onderhoudt  het  Instituut  het  Documentatiecenter  voor  de 
Aardwetenschappen. Dit  zorgt voor de voortdurende vernieuwing van de database over de 
ondergrond van België en biedt  technische bijstand aan overheidsinstellingen en –diensten 
en aan particulieren. 
 
3. Patrimonium: 
 
Het  instituut  staat  ook  in  voor  het  beheer  en  de  ontwikkeling,  in  de  hierboven  genoemde 
gebieden,  van  gespecialiseerde  collecties,  databanken,  bibliotheken  en  archieven,  die  een 
referentie betekenen op nationaal en internationaal niveau. 
 
Het instituut onderhoudt en beheert een groot aantal milieugegevensbanken (Belgian Marine 
Data  Center,  zeezoogdieren,  het  ringen  van  vogels,  archivering  van  satellietbeelden, 
Archieven  van  de  Nationale  Parken  van  Congo,  ...)  die  toegankelijk  zijn  voor  de 
wetenschappelijke gemeenschap en het publiek. 
 
4. Museum: 
 
Het Instituut legt zich toe op de verspreiding van de wetenschappelijke cultuur op het gebied 
van  de  Natuurwetenschappen  door  middel  van  permanente  zalen  van  het  Museum  voor 
Natuurwetenschappen, tijdelijke tentoonstellingen en diverse educatieve activiteiten. 
 
In 2008 kwamen er 352 984 bezoekers naar het museum; dat betekent een stijging van meer 
dan 50%. We kunnen ook een stijgende  tendens waarnemen voor het aantal bezoeken aan 
educatieve activiteiten. 
 
9.5.2 Het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA)19 
 

Juridische basis: 
 

Koninklijk Besluit van 18 mei 1928 en haar wijzigingen inzake het organieke reglement 
van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika. 

 
De  KMMA  omvat  vier  wetenschappelijke  afdelingen  (culturele  antropologie;  geologie  en 
mineralogie;  Afrikaanse  zoölogie;  Algemene  geschiedenis  en  wetenschappelijke  diensten) 
geholpen door de algemene administratieve en logistieke diensten. 

                                                             
19 Bron: http://www.africamuseum.be/museum/about. 
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De Opdrachten van de KMMA 
 
Het  museum  moet  een  wereldcentrum  voor  onderzoek  en  verspreiding  van  kennis  zijn, 
gewijd aan het verleden en het heden van samenlevingen en hun natuurlijke omgevingen in 
Afrika, en in het bijzonder in Midden Afrika, om het belang ervan te stimuleren en om ervoor 
te  zorgen  dat  dit  deel  van  de  wereld  beter  begrepen  wordt  door  het  grote  publiek  en  de 
wetenschappelijke  gemeenschap,  en  door  een  opmerkelijke  bijdrage  te  leveren,  via 
partnerschappen, aan de duurzame ontwikkeling ervan.  
 
De belangrijkste opdrachten van deze op Afrika gerichte instelling omvatten dus: 

- het aankopen en beheren van collecties; 
- wetenschappelijk onderzoek, de exploitatie van de resultaten ervan; 
- de verspreiding van de kennis, de voorstelling aan het grote publiek van een deel van 

deze collecties; 
- de ontwikkelingssamenwerking.  

 
Het onderzoek bij KMMA 

 
Het onderzoek van het Museum is toegespitst op 3 complementaire pijlers: het beheer en het 
behoud  van  het  Afrikaanse  culturele  en  natuurlijke  patrimonium,  expertise  en 
wetenschappelijke  diensten,  evenals  fundamenteel  onderzoek.  Studies  gebaseerd  op  de 
collecties  en  archieven  worden  aangevuld  met  talrijke  projecten  op  het  veld,  waarbij 
Afrikaanse  onderzoekers  en  partners  betrokken  zijn.  Naast  een  uitgebreide  bibliotheek, 
beschikt het KMMA over een documentatiecentrum dat gespecialiseerd  is  in gebieden zoals 
biodiversiteit, humane wetenschappen en de geologie. 
 
De  zoölogische  collectie,  geschat  op  10  miljoen  exemplaren,  bevat  duizenden  typerende 
specimens  (een  enkele  specimen  gebruikt  om  de  soort  in  kwestie  te  omschrijven)  van  de 
Afrikaanse  fauna.  Als  voorbeeld  kunnen  we  de  bonobo's  en  de  Kongopauw  aanhalen.  
De  afdelingen  Entomologie  en  Invertebraten  niet‐insecten  hebben  ongeveer  7  à  8  miljoen 
insecten en andere Invertebraten van 117 000 verschillende soorten, de afdeling Vertebraten 
1,5 miljoen specimen van meer dan 6 000 soorten, hoofdzakelijk afkomstig uit Afrika Central. 
 

Ontwikkelingssamenwerking 
 
Met  de  steun  van  de  Belgische  ontwikkelingssamenwerking  kan  het museum,  door middel 
van verschillende activiteiten, de interdisciplinaire kennis over Afrikaanse samenlevingen en 
hun natuurlijke omgeving bevorderen en bijdragen tot een duurzame ontwikkeling in Afrika. 
En dit door middel van: 
 

- Een programma van cursussen en studiebezoeken voor Afrikaanse wetenschappers; 
- ABIC (African Biodiversity Information Center); 
- Fishbase; 
- Bosbiologie; 
- Immersie historische archieven en collecties ter ondersteuning van het onderzoek; 
- Fruitvliegen. 

 
Milieuonderzoeksbudgetten 

 
KMMA  is  een  multidisciplinaire  instelling  die  zowel  de  Humane  Wetenschappen  als  de 
Wetenschappen  van  het  land  en  het  leven  van  het  Sub‐Sahara Afrika  groepeert. Het werkt 
mee aan vele onderzoeksprojecten en ‐onderwerpen, en het is daarom moeilijk om een cijfer 
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te geven voor leefmilieu. Het totale beschikbare budget voor onderzoek in het KMMA bedroeg 
in 2008 10,79 miljoen Euro’s en in 2007 8,82.  
 
9.5.3 De Nationale Plantentuin van België20 
 

Juridische basis: 
 

Koninklijk  Besluit  van  12  november  1997  waarbij  de  voorwaarden  worden  bepaald 
waaronder de Nationale Plantentuin van België rechtspersoonlijkheid verkrijgt. 

 
Deze  federale wetenschappelijke  instelling  ressorteert,  in afwachting van de uitvoering van 
het  Lambermontakkoord  van  2001  onder  de Minister  van  Landbouw  en  de Minister  voor 
Institutionele hervorming. 
 

Opdracht van het instituut 
 
De opdracht van de Nationale Plantentuin laat zich in drie luiken samenvatten:  

• Planten onderzoeken; 
• Plantensoorten beschermen; 
• De kennis over planten verspreiden.  

De Plantentuin beschikt hiervoor over verzamelingen van levende planten, een herbarium en 
een  botanische  bibliotheek.  Bovendien  bevat  de  plantentuin  als  geheel  een  schat  aan 
informatie  over  planten,  verzameld  over  meer  dan  twee  eeuwen;  De  uitvoering  van  de 
opdracht is in sterke mate verbonden aan de collecties van de instelling, die een drievoudige 
taak ondersteunen. 
 

Biodiversiteitsonderzoek 
 
De  landbouw,  de  bosbouw  de  tuinbouw  en  de  farmacie  hebben  allemaal  baat  bij  het 
onderzoek dat botanische tuinen uitvoeren. 
 
In 2007 resulteerde het onderzoek in 43 publicaties in internationale tijdschriften met peer 
review  (beste  impactfactor  4,782  voor  een  publicatie  in  Ecology),  46  andere 
tijdschriftartikels  en  20  boekhoofdstukken.  Het  onderzoek  kadert  in  de  volgende  tien 
onderzoeksdomeinen:  1  Onderzoek  over  de  flora  van  België  en  gematigd  Europa;  2  Capita 
selecta  in  floristiek  en  vegetatie‐onderzoek;  3 Afrotropische  floristiek;  4 Monografieën  van 
tropische  vaatplanten;  5  Genetische  diversiteit  en  populatiegenetica;  6  Bryologie;  7 
Lichenologie; 8 Mycologie; 9 Algologie; 10 Dendrologie. 
 
In 2008 waren binnen de tien domeinen 73 projecten in uitvoering, waarvan 32 in (nationale 
en) internationale samenwerking en 15 andere in nationale samenwerking.  
 

“Conservation biology” en beheer van levende biodiversiteitscollecties 
 
De  levende collecties worden vooral door de  technische staf beheerd, onder supervisie van 
wetenschappers, die hun onderzoek toespitsen op “conservation biology”. 
 
Het  is  nodig  om  een  onderzoek  uit  te  voeren  voor  de  instandhouding  van  zeldzame  of 
bedreigde  inheemse  plantensoorten.  Er  moet  bijvoorbeeld  bepaald  worden  wat  de 
sleutelfactoren zijn voor het voortbestaan van gefragmenteerde populaties van zeldzame of 
afnemende plantensoorten. EG‐Habitatrichtlijn soorten (Apium repens and Luronium natans) 
                                                             
20 Bron: www.br.fgov.be.  



Wetenschapsbeleid    393 
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

en andere zeldzame soorten (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Vaccinium oxycoccos 
and V.  uliginosum)  liggen  aan de  basis  hiervan. De Plantentuin  heeft  de  enige  zaadbank  in 
België die zich wijdt aan wilde soorten van de Belgische flora. Het houden van zaakbanken is 
een  aanvulling  op  andere  vormen  van  bescherming,  in  het  bijzonder  in  situ  beheer,  ter 
verzekering  tegen verlies van genetische diversiteit van natuurlijke populaties door middel 
van bedreigende processen. 
 

Ontwikkelingssamenwerking 
 
De Nationale Plantentuin is bovendien het allerbelangrijkste expertisecentrum voor de flora 
van de DR Congo, Rwanda en Burundi; hij  is  immers de schakel voor Midden‐Afrika  in een 
reeks van instituten (Londen, Parijs, Lissabon, Wageningen ...) met botanische expertise over 
Afrika  bezuiden  de  Sahara.  De  regio  Midden‐Afrika  –  met  het  tweede  grootste 
regenwoudgebied van de planeet – heeft een zeer grote biodiversiteit.  
Veel  activiteiten  op  het  programma  van  de  NPB  hebben  een  direct  verband  met  de 
ontwikkeling  van  tropisch  Afrika.  Voor  de  periode  2004‐2008  waren  de  bijzonderste  de 
rehabilitatie van de Botanische Tuin van Kisantu, RD Congo (760 695 euro, gefinancierd door 
de EU) en de deelneming aan het African Plant  Initiative, een  internationaal project van de 
Mellon Foundation (USA).  
 

Publiekseducatie 
 
De dienst verzorgt de duiding bij de educatieve collecties en de ontsluiting ervan door middel 
van  een  brede  waaier  aan  activiteiten  zoals  geleide  bezoeken  en  schoolateliers  voor  alle 
onderwijsniveaus. 
 
9.5.4 Belgisch Instituut voor RuimteAëronomie (BIRA)21 
 

Juridische basis: 
 

Koninklijk  Besluit  van  25  november  1964  houdende  oprichting  als  wetenschappelijke 
instelling van het Belgisch Instituut voor Ruimte‐Aëronomie. 

 
Het  BIRA  is  een  van  de  jongste  Belgische  wetenschappelijke  instellingen,  waarvan  de 
belangrijkste  taken  onderzoek  en  openbare  diensten  zijn  op  het  gebied  van 
Ruimte‐Aëronomie,  meer  bepaald  de  wetenschappen  die  de  atmosfeer  van  de  Aarde,  de 
andere planeten en van de kosmische ruimte bestudeert. 
 

De Opdrachten van het Instituut 
 

• studie van de Chemie en de Fysica van Atmosferen en de Fysica van Ruimteplasma’s; 
• ontwerp en bouw van instrumenten om atmosferen en de ruimteomgeving in kaart te 

brengen 
• bediening  van  Belgische  experimenten  aan  boord  van  het  Internationale 

Ruimtestation en andere satellieten; 
• deelname aan internationale waarnemingsprogramma’s; 
• het  vergelijken  van  waarnemingen  met  computersimulaties  om  onze  kennis  te 

valideren en te verbeteren; 
• wetenschappelijke kennis omzetten in diensten ten bate van de samenleving; 
• verspreiding van deze kennis via publicaties, webdiensten en promotie naar het grote 

publiek. 
                                                             
21 http://www.iasb.be/. 



394    Wetenschapsbeleid     
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

De onderzoeken22 
 
Het onderzoek is gebaseerd op 2 fundamentele wetenschappelijke pijlers: “chemie en fysica 
van de atmosferen” en “fysica van ruimteplasma’s” en diensten aan het “publiek”. 
 
• Chemie en Fysica van de atmosferen 
 
Het  Instituut  bestudeert  de  stratosfeer  van  de  Aarde  en  kijkt  daarbij  naar  de 
ozonvermindering  en  daaraan  verbonden  belangrijke  factoren  zoals  vulkanische  aerosols, 
polaire  stratosferische  wolken  en  halogeenverbindingen.  Veranderingen  op  lange  termijn 
worden  geëvalueerd  en  technieken  voor  voorspelling  worden  ontwikkeld.  Het  onderzoek 
ondersteunt  het  Protocol  van  Montreal  over  de  bescherming  van  de  ozonlaag.  
Ter  ondersteuning  van  het  Kyoto‐protocol  bestudeert  het  BIRA  ook  de  scheikunde  van  de 
aardse troposfeer, met de nadruk op natuurlijke en door de mens veroorzaakte emissies van 
gassen zoals SO2 en NO2, troposferische ozonprecursoren, hun relatie tot de luchtkwaliteit, en 
de evolutie van broeikasgassen. Chemische weersvoorspellingen worden ontwikkeld. 
 
• Fysica van ruimteplasma’s 
 
De Zon vult de interplanetaire ruimte met plasma, een gas van geladen deeltjes,  in de vorm 
van een constante zonnewind. De buitenste  laag van de aardatmosfeer, de magnetosfeer,  is 
gevuld met plasma, net als de omgeving van vele andere objecten van het Zonnestelsel. 
 
• Producten en diensten die beantwoorden aan de behoeften van de gemeenschap 
 
Het gaat met name om: 

‐ UV‐index voor het publiek; 
‐ beoordeling v/d de  toestand van de atmosfeer  ter ondersteuning  v/d beleidmakers. 

De  diensten met  betrekking  tot  de  aardatmosfeer  omvatten  voorspellingen  van  het 
stratosferisch  ozon,  globale  analyses  en  voorspellingen  van  de  luchtkwaliteit, 
waarschuwingen  voor  de  aanwezigheid  van  vulkanische  uitstoot,  de  validatie  van 
satellietgegevens en het monitoren van troposferische uitstoot. Deze diensten worden 
geïntegreerd  in  internationale  initiatieven  zoals  het  door  Europa  geleide  GMES 
(Global Monitoring for Environment and Security). 

 
9.5.5 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)23 
 

Juridische basis: 
 

Koninklijk Besluit van 31 juli 1913 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling 
van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. 

 
De Opdrachten van het Instituut 

 
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is een referentie in België en is bekend van de 
weerberichten, maar  de  taken  zijn  veel  uitgebreider  dan  dat.  Het  is  het  nationale  centrum 
voor gegevens en kennis over het weer en het klimaat. Het leg zich toe op het vaststellen van 
algemene weersverwachtingen  en  op waarschuwingen  bij  risicoweer,  op  het  opvolgen  van 
het  klimaat,  het  inzamelen,  beheren  en  archiveren  van  meteorologische  en  geofysische 

                                                             
22 Bron: http://www.aeronomie.be/nl/contact/aeronomie_leaflet_nl.pdf.  
23 Zie www.kmi.be. 
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gegevens,  het  beheer  van  de  infrastructuur  die  noodzakelijk  is  voor  deze  activiteiten,  het 
ontwikkelen van numerieke modellen en het zich wijden aan wetenschappelijk onderzoek. 
 

Het onderzoek 24 
 
Sinds  de  oprichting  houdt  het  KMI  zich  bezig  met  geavanceerd  onderzoek  dat  een  breed 
spectrum van zowel fundamentele als toegepaste gebieden dekt. De atmosfeer, de ruimte en 
het aardsysteem in het algemeen ‐ de bevoegdheden van het KMI ‐ zijn inderdaad een unieke 
omgeving waar men diverse, onverwachte en soms spectaculaire evenementen waarneemt, 
de  wetten  van  de  natuur  op  een  veel  grotere  schaal  dan  die  van  een  traditioneel 
wetenschappelijk laboratorium. 
De  observatie,  de  opvolging,  de  analyse,  het  kwalitatieve  begrip,  het  opmaken  van  een 
gedetailleerd  mathematisch  model  en,  ten  slotte,  de  voorspelling  van  al  deze  fenomenen 
vereisen  de  voorbereidingen  van  vernieuwende  theoretische  en  experimentele  aanpakken. 
Het  onderzoek  wordt  uitgevoerd  op  het  gebied  van  hydrometeorologie,  klimatologie  en 
geofysica,  gebaseerd  op  gevalideerde  waarnemingen  verzameld  door  netwerken.  Het  KMI 
kan  steunen  op  een  lange  traditie  op  het  gebied  van  het  opvolgen  en  bestuderen  van  het 
klimaat, en sinds enkele decennia oriënteert het KMI haar onderzoek naar nog maar weinig 
ontgonnen gebieden in relatie met de klimaatverandering, de vormgeving en het bestuderen 
van  hun  lokale  impact.  In  de  toekomst  kunnen  de  progressies  die  er  gemaakt  zijn  op  het 
gebied  van  het  fijnmazige  model  (Aladin  voorspellingsmodel)  ook  gebruikt  worden  voor 
gedetailleerde studies die op Belgisch niveau moeten sensibiliseren voor het klimaat. 
 
Er wordt veel aandacht besteed aan het opmaken van lange gegevensverzamelingen die met 
name gebruikt worden voor het bestuderen van het klimaat. Voor die toepassingen wordt het 
netwerk voor automatische stations aangevuld met een netwerk van meer dan 200 manuele 
stations waar quasi‐vrijwillige observatoren op vaste  tijdstippen meteorologische gegevens 
inzamelen voor het KMI. 
 
Het aantal wetenschappelijke publicaties en conferenties van het KMI bedraagt in 2008 129, 
waaronder 32 artikels in peer reviewed tijdschriften. 
   

                                                             
24 http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65664‐La+recherche.html. 
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