
Mobiliteit 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

447

Hoofdstuk 13: Mobiliteit 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
 

Juridische basis: 
 

• Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8/8/1980; 
• Samenwerkingsakkoord  van  15/9/1993  tussen  de  Federale  Staat  en  het  Brusselse 

Hoofdstedelijk  Gewest  met  betrekking  tot  bepaalde  initiatieven  bestemd  om  de 
internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen; 

• Beheerscontracten  afgesloten  tussen  de  Belgische  Staat  en  de  NMBS  Holding  /  de 
NMBS / Infrabel van 29/6/2008; 

• Homologatie: 
KB van 15/03/1968 en zijn  latere wijzigingen houdende algemeen  reglement op de 
technische  eisen  waaraan  de  auto's,  hun  aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 

• Uitstoot van vervuilende stoffen: 
o EURO‐normen (in de homologatie‐kaderrichtlijn): 

 Auto’s: 
• Verordening  (EG)  715/2007  van  20  juni  2007  betreffende  de 

typegoedkeuring  van  motorvoertuigen  met  betrekking  tot  emissies  van 
lichte personen‐ en bedrijfsvoertuigen  (Euro 5 en Euro 6) en de  toegang 
tot reparatie‐ en onderhoudsinformatie. 

 Vrachtwagens: 
• Verordening  (EG)  595/2009  van  18  juni  2009  betreffende  de 

typegoedkeuring  van  motorvoertuigen  en  motoren  met  betrekking  tot 
emissies  van  zware  bedrijfsvoertuigen  (Euro  VI)  en  de  toegang  tot 
reparatie‐  en  onderhoudsinformatie,  tot  wijziging  van  Verordening  (EG) 
nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 
80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG.  

• Geluidsoverlast op de luchthaven van Brussel‐Nationaal: 
o koninklijk  besluit  van  25  september  2003  tot  vaststelling  van  regels  en 

procedures  met  betrekking  tot  de  invoering  van  exploitatiebeperkingen  op  de 
luchthaven Brussel‐Nationaal; 

o ministerieel besluit van 3 mei 2004 en zijn wijzigingen betreffende het beheer van 
de lawaaihinder op de luchthaven Brussel‐Nationaal. 

 
Inleiding 
 
De  mobiliteit  blijft  maar  toenemen.  De  economische,  sociale  en  ecologische  uitdagingen 
verplichten de overheid om acties te ondernemen die afgestemd zijn op de noodzaak om het 
vervoer  van  personen  en  goederenvervoer  te  organiseren  volgens  een  visie  die  zowel 
rekening houdt met de nationale bekommernissen, als met die op Europees en wereldniveau. 
 
Uit  een  analyse  van  onze  statistieken  blijkt  dat  voor  de  periode  2000‐2005  het  aantal 
personenkilometers met meer dan 2% per jaar is toegenomen. De auto is het meest gebruikte 
vervoermiddel  (80%  van  alle  gemotoriseerde  verplaatsingen).  Van  de  werkgebonden 
trajecten  gebeurt  slechts  3%  gemeenschappelijk  (carpooling).  De  gemiddelde  woon‐
werkafstand is toegenomen van 16 km in 1981 tot 23 km in 1999. 
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Uit  een  enquête  van  de  FOD  Economie  uit  2006  blijkt  dat  één  Belg  op  tien  in  een  ander 
gewest,  en  1  op  5  in  een  andere  provincie  werkt.  Elke  dag  komen  300 000  mensen  uit 
Vlaanderen en Wallonië in Brussel werken.  
 
Een  recente  modelberekening,  bemaakt  door  het  Federaal  Planbureau  voor  de  FOD  M&T, 
schat  dat  het  aantal  personenverplaatsingen  Woon‐werk  en  Woon‐school  tussen  2005  en 
2030  met  18%  en  29%  zal  toenemen.  Tegelijk  zal  de  bezettingsgraad  van  de  voertuigen 
zowel  in piek‐  als  daluren  afnemen. Bij  ongewijzigd  zal  de  gemiddelde  snelheid op de weg 
tijdens  de  spitsuren  in  2030  31%  lager  zijn  dan  in  2005.  Voor wat  betreft  daluren  zal  de 
gemiddelde snelheid 17% lager zijn dan in 2005. 
 
De  FOD  Mobiliteit  en  Transport  stelt  zichzelf  tot  doel  om  een  duurzame  mobiliteit  te 
bevorderen  en  te  sterven naar het  voldoen  aan de mobiliteitsnoden waarbij  op  een  gelijke 
manier in rekening economische, sociale en ecologische criteria brengt. 
 
Hiervoor  werkt  de  FOD  ook  mee  aan  de  inzameling  van  gegevens  en  aan  opmaak  van 
statistieken die de grondslag vormen van de verspreiding van informatie over het leefmilieu, 
net  als  van  de  uitwerking  van  beleidslijnen  en  de  bepaling  van  straffen  in  het  geval  van 
inbreuken op de wet inzake leefmilieu en vervoer. In het beleid zitten verschillende aspecten 
vervat,  zoals  veiligheid,  concurrentie,  sociale  aspecten,  wegtransport,  scheeps‐  en 
luchttransport en leefmilieu. 
 
Definitie van het beleid 
 
Op  klimatologisch  en  milieuvlak  werkt  de  FOD  M&V  aan  de  toepassing  van  de  bestaande 
normen  en  van  deze  die  uitgewerkt worden  op  Europees  niveau,  om  bij  te  dragen  aan  de 
verbetering  van  de  energieprestaties  van  voertuigen.  Ze  tracht  de  doelstellingen  waartoe 
België  zich  verbond  voor  de  vermindering  van  de  impact  van  vervoersactiviteiten  op  het 
klimaat te bereiken. 
 
De voornaamste daarbij doelstellingen van het beleid zijn: 

• bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming;  
• bij te dragen tot de oplossing van toegangs‐ en fileproblemen waar de burgers en de 

economie het slachtoffer van zijn; 
• de  transportsector  laten  bijdragen  aan het  realiseren  van de  doelstellingen  van het 

Kyoto‐protocol;  de  CO2‐uitstoot  van  de  transportsector  (nu  27  miljoen  ton/jaar) 
proberen terug te brengen tot het niveau van 1990. Ook al slaagde België er in 2009, 
onder  meer  door  de  crisis  in  om  zijn  globale  BKG‐emissies  te  verminderen  in 
vergelijking met 1990, moeten we toch de stijgende negatieve impact van het vervoer 
opmerken41; 

• te  voldoen  aan  de  nieuwe  Europese  verbintenissen  met  betrekking  tot 
energiebesparingen en de vermindering van de BKG‐uitstoot. 

 
De FOD verbond zich er meer bepaald toe om: 

• de indirecte negatieve effecten van het vervoer op het leefmilieu te beperken via een 
maximale  integratie  van  preventie  en  milieubescherming  in  wetteksten  en 
verordeningen die ze moet uitwerken of toepassen; 

• de klemtoon niet enkel te leggen op de controle van de impact van het vervoer of op 
de  kostenvermindering  die  daaruit  voortvloeit,  maar  ook  op  de  naleving  van  de 
bepalingen, op de communicatie met de partners en op de voortdurende verbetering 
van de ecologische prestaties. 

 
                                                             
41 De CO2‐uitstoot door het vervoer is in België sinds 1990 met meer dan 30% toegenomen. 
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Op het vlak van binnenlands reizigersvervoer streeft de NMBS naar een gemiddelde jaarlijkse 
stijging van 3,8% van het aantal vervoerde reizigers.  
De  realisatie  van dit  streefdoel  zal  het mogelijk maken om het  aantal  reizigers  tegen 2012 
met 25% te verhogen in vergelijking met 2006.  
 
Uitvoering en evaluatie 
 

Studies en enquêtes 
 
Er  worden  aanzienlijke  inspanningen  geleverd  om  de  kennis  over  vervoersgegevens  te 
kunnen verbeteren en versterken. De verbetering van de  interne  statistieken werden meer 
dan 200 vervoersindicatoren ontwikkeld in het kader van het verdrag tussen de FOD M&V en 
het Federaal Planbureau. 
 
Om te beantwoorden aan de wil van de regering om de meest duurzame manieren voor het 
personenvervoer  zo  veel  mogelijk  te  ondersteunen,  werden  de  inspanningen  vooral 
toegespitst op de Woon‐werk verplaatsingen van werknemers. De FOD voerde de wet van 08 
april 2003 in om ondernemingen met meer dan 100 werknemers te verplichten om gegevens 
in  te  zamelen  over  de  verplaatsingen  die  ze  tussen  hun  woning  en  werkplaats  doen 
(ondernemingen en overheidsinstellingen). Een eerste enquête werd georganiseerd in 2005 
en de volgende in 2008. Die enquête wordt om de 3 jaar herhaald. 
 
Op basis van die diagnose onderzoekt de regering in overleg met de sociale partners hoe de 
genomen  maatregelen  kunnen  worden  versterkt  terwijl  de  uitwerking  van 
ondernemingsplannen wordt aangemoedigd. De FOD M&V publiceerde op haar website een 
gids met goede praktijken die andere ondernemingen en overheidsinstellingen dan kunnen 
volgen. 
 
De tweede grote nationale enquête over de mobiliteit van de Belgen, BELDAM genaamd, werd 
net  gelanceerd.  Ze  volgt  tien  jaar  later  MOBEL  op  en  zal  volgens  dezelfde  methodologie 
worden uitgevoerd teneinde duidelijkheid te krijgen over de evolutie van de mobiliteit in de 
loop van het laatste decennium aan het licht te brengen. 
In  totaal  zal  tussen  1  december  2009  en  31  januari  2011  contact worden  opgenomen met 
meer dan 31 200 gezinnen. Een eerste analyse van de verzamelde gegevens is voorzien in de 
loop van 2011. 
 
De analyse van de resultaten van een enquête over woon‐werkverkeer door onze FOD voor 
de spoorwegen toont aan dat de nieuwe beheerscontracten die in 2008 tussen de Staat en de 
drie  ondernemingen  van  de  NMBS  Groep  werden  afgesloten,  alsook  het  meerjarig 
investeringsplan voor de periode 2008‐2012, de duurzame mobiliteit een grote impuls zullen 
geven. 
 

Planning op het vlak van vervoer 
 

Het  KYOTO‐transportplan,  uitgewerkt  door  het  Directoraat  Mobiliteit,  vat  de 
toepassingsmodaliteiten  van  het  beleid  samen.  Het  richt  zich  tot  de  federale  overheid.  Dit 
plan werd niet bekrachtigd door de regering, maar vormt wel een leidraad voor het beleid dat 
moet worden gevolgd op ecologisch vlak om te beantwoorden aan de eisen van het Kyoto‐
protocol en om de CO2‐uitstoot van de transportsector (nu 27 miljoen ton per jaar) terug te 
brengen tot het niveau van 1990. Om die doelstellingen ter realiseren, maakt het Plan gebruik 
van  verschillende  soorten  acties  op  federaal  niveau:  de  reglementering  en  normen, 
stimuleren en ontraden (via de fiscaliteit of communicatie en sensibiliseringscampagnes), en 
het aanbod van het openbaar vervoer. Het omvat 22 maatregelen. 
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Voor de toepassing van haar beleid – hoofdzakelijk een geïntegreerd beleid dat aansluit op de 
planningsprocessen van de andere  federale departementen – werkte de FOD bovendien op 
een transversale manier (mee) aan de opstelling van de volgende plannen: 

• Belgisch actieplan voor energie‐efficiëntie 2008‐2012; 
• Nationaal Klimaatplan; 
• De drie Nationale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling 2000‐2004, 2004‐2008, 

2008‐2012; 
• Plan  en  structurele  maatregelen  voor  de  strijd  tegen  de  verzuring  en 

troposferische ozon 2004‐2007; 
• “Operationeel” Ozonplan (noodsituatie). 

 
Planning op het vlak van mobiliteit 
 

Al  verschillende  jaren  voert  het  departement  een  mobiliteitsbeleid  dat  pendelaars  moet 
aanmeldigen  voor  een  verschuiving  van  het  autogebruik  naar  meer  duurzame 
vervoersmiddelen en dat de strijd aanbindt tegen verkeersopstoppingen die nefaste gevolgen 
voor ondernemingen en de werknemers meebrengen. 

 
Maatregelen op het vlak van het vervoersaanbod via de spoorwegen 
 

De  investeringsprojecten  van  de  NMBS  Groep  worden  opgevolgd  en  dossiers  over  de 
verschillende  projecten  worden  elk  trimester  door  de  drie  ondernemingen  van  de  groep 
overgemaakt. 
 
De  beheerscontracten  voor  2005‐2008  bevatten  eisen met  betrekking  tot  de  veiligheid,  de 
kwaliteit van de dienstverlening en het respect voor het leefmilieu die werden versterkt in de 
contracten voor 2008‐2011. 
 
Het respect voor het leefmilieu omvat de aspecten die verband houden met het milieubeleid 
en  duurzame  ontwikkeling:  energieverbruik,  CO2‐uitstoot,  het  gebruik  van  alternatieve 
energiebronnen,  de  beperking  van  geluid  en  trillingen,  bodemsanering,  respect  voor  de 
natuur en het  landschap  langs de  infrastructuren, het afvalbeheer  in de stations enz.  In het 
geval van werken of de aankoop van materiaal worden criteria op gelegd voor het respect en 
de bescherming van het leefmilieu en voor de impact op de omwonenden, en dan vooral voor 
wat geluidsoverlast betreft. 
 
Om  de  goede  opvolging  van  deze  maatregelen  te  garanderen,  werd  een  commissie  voor 
begeleiding op het vlak van milieukwesties opgericht en wordt een jaarlijks rapport over het 
leefmilieu en duurzame ontwikkeling overgemaakt aan de FOD M&V. 
 
Op  31  mei  2006  ondertekenden  de  verschillende  ministers  van  Mobiliteit  en  de 
Staatssecretaris  voor  Overheidsbedrijven  een  ontwerpakkoord  over  een  interoperationeel 
biljet  in 2010. Eén biljet moet de reiziger toelaten om op het netwerk van andere openbare 
vervoersmaatschappijen moeten kunnen reizen. 
 

Maatregelen op het vlak van spoorlawaai 
 

Wat spoorlawaai betreft, bestaan er twee soorten maatregelen: 
 

1. de maatregelen die de geluidsemissie moeten beperken,  vallen onder  een Europese 
bevoegdheid (productnorm); 

2. de maatregelen die de geluidsimmissie moeten beperken, vallen onder een regionale 
bevoegdheid (lokale milieunorm). 
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1. De geluidsemissie 
 

De  Europese  Commissie  nam  een  wetgevend  initiatief  om  het  lawaai  aan  de  bron  te 
verminderen  met  de  beslissing  van  de  Europese  Commissie  van  23  december  2005 
(gepubliceerd  op  08  februari  2006)  met  betrekking  tot  de  Technische  Specificatie 
Interoperabiliteit  (TSI)  inzake  het  subsysteem  “rollend  materieel  –  lawaai”  van  het 
conventionele trans‐Europese spoorsysteem, dat normen voor geluidsemissie oplegt. 
 
Deze  geluidsnormen  zijn  enkel  geldig  voor  het  nieuwe  rollend materieel  of  het  bestaande 
materieel als het wordt getransformeerd waarbij een nieuwe certificering nodig is. 
 
Die TSI beperkt het lawaai van locomotieven, elektrische treinstellen, met diesel aangedreven 
treinstellen,  goederenwagons  en  ‐stellen.  Er  zijn  geluidslimieten  gespecificeerd  voor  het 
lawaai bij het stoppen, het vertrekken, tijdens het rijden en in de stuurcabine. De geleidelijke 
vernieuwing van het rollend materieel en de spoorweginfrastructuur zal het treinverkeer op 
termijn stiller maken. 
 
In 2008 werd het wagenpark van de NMBS uitgebreid met 53 wagons met twee verdiepingen 
van het type M6. Hoewel de bestelling en de eerste ingebruikname van dit type van wagons 
voorafgaan aan de invoering van de nieuwe anti‐geluidsnormen, is het rijgeluid conform aan 
de voorziene waarde. Dankzij de geleidelijke vernieuwing van het  rollend materieel kan de 
geluidsemissie (op gelijke snelheid) worden verminderd. In 2006 was ongeveer 12% van het 
spoormateriaal  van  de  NMBS  voor  het  vervoer  van  reizigers  van  het  stille  type.  Met  de 
injectie van de 305 bestelde treinstellen van de serie 08, die zullen worden gebruikt voor het 
GEN  (“Gewestelijk ExpresNet”  rond Brussel),  en het verdere gebruik van wagons met  twee 
verdiepingen van het type M6, zal dit percentage in 2015 bijna 40% bedragen. 
 
2. De geluidsimmissie 

 
Met betrekking tot het lawaai veroorzaakt door de infrastructuren, waar Infrabel overgaat tot 
een uitbreiding van het spoorwegnet en waar een onderzoek naar de milieu‐impact nodig is, 
zal  een  onderzoeksbureau  de  geluidsimpact  van  projecten  beoordelen.  Als  ze 
gerechtvaardigd zijn, worden er maatregelen voor een reductie van het lawaai voorgesteld en 
officieel  bekrachtigd met  de  stedenbouwkundige  vergunning  die wordt  afgeleverd  door  de 
gewestelijke autoriteit (bouw van wegen uitgerust met anti‐geluidsschermen en bermen). Er 
zijn  nog  twee  andere  maatregelen  die  een  vermindering  van  de  geluidsoverlast  mogelijk 
maken:  de  bouw  van  betonnen  bruggen  die  een  grotere  stabiliteit  bieden  en  lange, 
gesoldeerde sporen die de trillingen van het spoorwegverkeer verminderen (meer dan 90% 
van de belangrijkste spoorwegen van het netwerk van Infrabel bestaat hieruit). De Europese 
studie STAIRRS (Strategies and Tools to Assess and Implement noise Reducing measures for 
Railway Systems) toonde trouwens aan dat het veel rendabeler is om het lawaai aan de bron 
te  verminderen  dan  geluidswerende  muren  en  bermen  te  bouwen  op  plaatsen  waar  de 
spoorwegen woongebieden doorkruisen. 
 
De  NMBS  Groep  verschaft  gegevens  over  de  toestand  van  haar  spoorwegen,  over  de 
kenmerken van de spoorweginfrastructuur en het aantal en type van treinen per periode van 
vierentwintig uur42.  

                                                             
42  kaarten  raadpleegbaar  voor  Vlaanderen  http://www.lne.be/themas/hinder‐en‐risicos/geluidshinder/  beleid, 
voor  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  http://www.ibgebim.be,  voor  Wallonië 
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto 
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Maatregelen op het vlak van het luchtvervoer 
 

De  omzetting  van  de  Europese  richtlijn  over  de  integratie  van  de  luchtvaart  in  het 
emissiehandelssysteem vormde het voorwerp van discussies met de Gewesten. 
 
Met  betrekking  tot  de  geluidsoverlast  door  luchtvaartactiviteiten  op  de  luchthaven  van 
Brussel‐Nationaal  werden  er  opeenvolgende  maatregelen  genomen  om  de  rol  van  de 
luchthaven  als  economische  groeimotor  en  het  respect  voor  het  leefklimaat  van  de 
omwonenden  van  de  luchthaven  met  elkaar  te  verzoenen.  De  aanpak  bestond  in  de 
toepassing van relatief coherente maatregelen voor de vermindering van lawaai aan de bron, 
in de toepassing van stillere exploitatieprocedures en van exploitatiebeperkingen. 
 
Vermindering van het aantal nachtvluchten: 
Het ministerieel besluit van 21 januari 2009 bepaalde een maximumaantal van 16 000 start‐ 
en  landingstijden  (slots)  per  jaar  tussen  23.00 u  en  05.59 u,  waarvan  maximaal  5 000 
starttijden. 
 
Nachten waarin geen vliegtuigen mogen opstijgen: 
Het ministerieel besluit van 27 juli 2009 bepaalde een opstijgverbod gedurende: 

• de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 01.00 u en 05.59 u; 
• de nacht van zaterdag op zondag tussen 00.00 u en 05.59 u; 
• de nacht van zondag op maandag tussen 00.00 u en 05.59 u. 

Geluidsquota 
Het ministerieel besluit van 27 juli 2009 voorziet: 

• Een uitbreiding van de maxima van de huidige geluidsquota’s voor de nacht naar de 
periode 06.00 u‐06.59 u;  

• Een versterking van de nachtbeperkingen; 
• De invoering van beperkingen voor overdag en ‘s avonds. 

 
De  regering  bepaalde  bovendien  een  nieuw  voorkeurssysteem  voor  het  gebruik  van  de 
banen. 

 
Maatregelen op het vlak van zeevervoer 
 

Het beleid berust op drie pijlers die verband houden met respectievelijk de bevordering van 
het zeevervoer, de versterking van maatregelen voor de vermindering van de vervuiling en 
CO2‐uitstoot  op  zee,  en  het  toezicht  op  onderwijsinstellingen  en  opleidingen  over 
zeevaartberoepen. 
 

Maatregelen voor de fiets 
 

Er werd een “Fietsambtenaar” aangesteld. Hij luistert naar fietsers en hun bonden, probeert 
hun problemen op te lossen en treedt op als contactpunt wat betreft het federale fietsbeleid. 
 
De  wegcode  werd  herzien  om  de  veiligheid  van  de  zwakke  weggebruikers  te  verbeteren. 
Sinds  1997  krijgen  federale  ambtenaren  die  hun  woon‐werkverplaatsingen  met  de  fiets 
afleggen een vergoeding van 0,15 euro/km. Naar aanleiding van de Lente van het Leefmilieu 
bestudeert men momenteel  de  verhoging  van  zowel  die  fietspremie  als  het  fiscale  plafond 
voor die vergoeding. De federale Staat vervult een voorbeeldrol in dit domein, net als voor het 
gebruik  van  “bedrijfsfietsen”.  De  Gewesten  en  veel  grote  ondernemingen  volgden  dit 
voorbeeld. 
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Op fiscaal vlak zijn de investeringen van werkgevers in elke infrastructuur voor werknemers 
die  zich  met  de  fiets  verplaatsen  voor  100%  aftrekbaar:  fietsparkings,  douches, 
bedrijfsfietsen,  veiligheidsuitrustingen  enz. De  lancering  van  een nationale  “fietscampagne” 
wordt in ons kabinet bestudeerd. 
 

Tussenkomst van het openbaar vervoer 
 

In toepassing van het KB van 3 mei 2007 is het systeem van volledig gratis openbaar vervoer 
in het  kader  van woon‐werkverplaatsingen voor de  federale  ambtenaars  sinds 1  juni 2007 
definitief geworden.  
Voor de privésector werd het gratis systeem via Overeenkomsten Derde Betaler, voorzien in 
het beheerscontract tussen de staat en de NMBS, voor onbepaalde duur behouden. 
 

Gecombineerd wegspoorvervoer 
 

De subsidiëring van de operatoren moet, dankzij een scherp prijsbeleid, transporteurs ertoe 
aanzetten de spoorwegen te kiezen voor het vervoer van hun goederen.  
Die maatregelen beogen niet alleen een handhaving van het bestaande transportvolume via 
de  spoorwegen  op  300 000  intermodale  transporteenheden  (ITU)  112,  maar  ook  een 
verhoging van dit volume met 20% over een periode van drie jaar. Ze moeten een besparing 
van 11 000 ton CO2 mogelijk maken. 
 

Spoorwegvervoer 
 

Met  het  oog  op  een  verhoging  van  het  aandeel  hernieuwbare  energie  in  de 
energievoorziening  van  Infrabel  werd  een  haalbaarheidsstudie  uitbesteed  over 
energieproductie via warmtekrachtkoppeling. Het KB van 10 mei 2007 keurt de twee bijlagen 
van het beheerscontract tussen de staat en de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS goed voor 
wat  betreft  de  selectieve  afvalophaling  in  een  bepaald  aantal  grote  stations.  Verschillende 
systemen zullen worden getest in drie proefstations: Oostende, Charleroi en Brussel‐Zuid. 
 

Binnenvaart en zeevervoer 
 

Het KB van 10 december 2003 legt de juridische en financiële verantwoordelijkheid voor de 
verwijdering  van  vrachtafval  bij  de  lader  en/of  bestemmeling.  Dit  geldt  ook  voor  andere 
aspecten van de exploitatie van schepen, zoals afvalwater, chemisch afval… 
 

De bevordering van groenere wagens 
 

Op  Europees  niveau  moet  de  CO2‐strategie43  de  gemiddelde  CO2‐uitstoot  van  nieuwe 
voertuigen beperken. Het aanvankelijke streefdoel was 120 g CO2/km in 2012. Om dit doel te 
bereiken werden vrijwillige overeenkomsten44 afgesloten met de sector opdat de gemiddelde 
uitstoot  van  nieuwe  voertuigen  120 g CO2/km  zou  bedragen.  Bovendien  moesten  fiscale 
maatregelen45 en maatregelen voor de voorlichting van consumenten46, beslist op Europees 
niveau,  worden  genomen.  Enkel  de  voorlichtingsmaatregelen  werden  genomen.  Uit  een 
evaluatie in 2008 van de vooruitgang in de richting van dit streefdoel bleek dat het niet zou 
worden ingelost. 
                                                             
43 Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad van 7 februari 2007 – Resultaten van het 
nieuwe onderzoek van de communautaire strategie voor de vermindering van de CO2‐uitstoot van auto’s en lichte 
bedrijfsvoertuigen, COM(2007) 19 final. 
44 COMMISSION RECOMMENDATION of 5 February 1999 on the reduction of CO2 emissions from passenger cars 
C(1999) 107, C(2000) 803 et C(2000) 801. 
45 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on passenger car related taxes SEC(2005) 809. 
46 Richtlijn 1999/94. 
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De vrijwillige overeenkomsten om de gemiddelde uitstoot  te verminderen, krijgen de vorm 
van  een  verordening,  maar  het  te  bereiken  gemiddelde  verschuift  naar  130  g  CO2/km47.  
De 10 g CO2/km die ontbreekt voor de verwezenlijking van het  streefdoel moeten mogelijk 
worden met bijkomende maatregelen.  
 
De  gemiddelde  CO2‐uitstoot  van  nieuwe  wagens  neemt  af,  maar  dan  wel  tegen  een  lager 
tempo dan wat nodig is voor de realisatie van het Europese streefdoel dat aanvankelijk werd 
vastgelegd  op  120 g  CO2/km  in  2012.  We  moeten  er  evenwel  bij  zeggen  dat  de  Europese 
strategie fiscale maatregelen voorzag die op Europees niveau niet konden worden genomen. 
We  zien  dat  de  maatregelen  voor  fiscale/financiële  stimulansen  genomen  in  de  lidstaten 
aanzienlijke  veranderingen  meebrengen.  Die  veranderingen  zijn  evenwel  onvoldoende 
veralgemeend  of  niet  coherent  genoeg  om  de  koers  van  de  fabrikanten  doeltreffend  te 
kunnen beïnvloeden. 
 
Men kan fabrikanten verwijten dat ze voertuigen aanbieden met eigenschappen en prestaties 
die  soms  in weinig  nuttige  verhoudingen  toenemen,  ten  nadele  van  het  potentieel  voor  de 
reductie  van  de  CO2‐uitstoot.  Maar  als  het  aankoopgedrag  dergelijke  afwijkingen  blijft 
rechtvaardigen,  dan  zal  het  aanbod  altijd  een  achterstand  ten  opzichte  van  de 
reductieobjectieven vertonen.  
 
Naast  het  aanbod  moeten  dus  ook  zowel  de  positieve  als  negatieve  incentivemaatregelen 
worden nagestreefd. 
 
Om de veiligheid maar ook het comfort te verbeteren, nam het volume en het vermogen van 
de wagens toe, met als gevolg een toenemend brandstofverbruik en dus meer CO2‐uitstoot. 
De maatregelen  gericht  op  voertuigen  die minder  CO2  uitstoten,  ondersteunen  de  facto  de 
dieselwagens.  Die  stoten  immers  minder  CO2/km  uit.  Er  is  dus  een  stijgende  verhouding 
dieselwagens onder de nieuwe voertuigen.  
 
Naast de toepassing van maatregelen die op Europees niveau werden beslist, voerde België 
financiële  stimulansen  in.  Voor  particulieren  ging  het  om  een  belastingvermindering,  die 
vervolgens een korting op de factuur werd. Voor ondernemingen werd de aftrekbaarheid van 
kosten  met  betrekking  tot  voertuigen  dan  weer  gekoppeld  aan  de  CO2‐uitstoot.  Als  de 
voertuigen bovendien ter beschikking van het personeel worden gesteld voor een ander dan 
strikt  professioneel  gebruik  moet  de  onderneming  een  solidariteitsbijdrage  betalen  die 
eveneens wordt berekend op basis van de CO2‐uitstoot (zie deel 3, hoofdstuk 12.2 Financiën). 
Praktisch gezien is het voordeel onmiddellijk beschikbaar. Er zit geen termijn meer tussen de 
aankoop  en  de  belastingvermindering.  Het  voordeel  is  niet  langer  gekoppeld  aan  het 
verschuldigde belastingbedrag, maar enkel aan de daadwerkelijk betaalde prijs. 
 
Het succes van financiële stimulansmaatregelen in België en het buitenland bewijzen dat we 
die weg verder moeten bewandelen. Onder financiële incentives verstaan we kortingen op de 
factuur, maar ook de bonus malus (in Wallonië en Frankrijk) en de autobelasting (belasting 
op inverkeersstelling en verkeersbelasting). 
 

De vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen 
 
Het  gaat  om  onverbrande  koolwaterstoffen,  stikstofoxiden,  koolstofmonoxide  en  fijn  stof. 
Koolwaterstoffen  en  stikstofoxiden  hebben  een  impact  op  de  verzuring.  Stikstofmonoxide, 
fijn stof en stikstofoxiden hebben een impact op de gezondheid. 
 

                                                             
47 Verordening 2009/443 
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De normen – Europees, zoals hierboven uitgelegd – worden regelmatig herzien naargelang de 
technische  vooruitgang.  Ze  bepalen  de  maximale  uitstootlimieten  die  voertuigen  moeten 
respecteren  voor  ze  op  de  Europese  markt  mogen  worden  gebracht.  Die  logica  om 
maximumlimieten  voor  de  uitstoot  per  voertuig  te  bepalen,  werd  toegepast  voor 
privévoertuigen, vrachtwagens, “offroad” voertuigen en voertuigen op twee of drie wielen.  
Voor dieselvoertuigen werd op Belgisch niveau een stimulansmaatregel aangenomen voor de 
aankoop van voertuigen die strengere limieten naleven. Wagens met een uitstoot van fijn stof 
die onder de limiet bepaald door de vijfde herziening ligt, hebben recht op een korting op de 
factuur. 
 
De vervuilende uitstoot van de transportsector vermindert naargelang de herzieningen van 
de EURO‐normen van kracht worden. De vankrachtwording van een nieuwe EURO‐norm en 
de  bijbehorende  strengere  uitstootlimieten  brengen doorgaans  een  verhoogde CO2‐uitstoot 
mee. De bijkomende behandelingssystemen verbruiken immers energie en dus brandstof en 
verhogen zo de uitstoot van CO2. Zo brengt ook de behandeling van fijn stof een verhoogde 
uitstoot van stikstofdioxide mee. 
 
De uitstoot van vervuilende stoffen zou ook in aanmerking moeten worden genomen in het 
kader van een incentivesysteem, en dat niet enkel om de toevlucht tot diesel te voorkomen, 
maar ook om een lans te breken voor voertuigen die de minste vervuilende stoffen uitstoten. 
De CO2‐uitstoot van de transportsector stagneert terwijl die van andere sectoren sinds 2004 
afneemt  (tabel  14).  De  uitstoot  van  vervuilende  stoffen  door  de  transportsector  vertoont 
daarentegen een dalende lijn. De mogelijkheden voor de behandeling van uitstoot overtreffen 
de toename van de afgelegde kilometers. 
 

Fiscale maatregelen voor de aankoop van nieuwe wagens 
 

De in deze context genomen maatregelen worden onder meer gerealiseerd door de Federale 
Regering.  
 
Voor  wat  privévoertuigen  betreft,  wordt  sinds  aanslagjaar  2006  een  fiscaal  voordeel 
toegepast bij aankoop van milieuvriendelijke wagens. Voor auto’s met een uitstoot lager dan 
115 gram CO2 per km kunnen de eigenaars genieten van een fiscale korting van 3% van de 
aankoopprijs.  Voor  auto’s  met  een  uitstoot  lager  dan  105  gram  CO2  per  km  bedraagt  dit 
voordeel 15%, met een maximumbedrag van € 3 280 (te indexeren). Sinds 1 juli 2007 werd 
die maatregel  aangepast  door  een  onmiddellijke  korting  op  de  aankoopfactuur. Men  krijgt 
een korting van 15% op de aankoopprijs (inclusief btw) bij aankoop van een auto die minder 
dan 105 gram CO2 per km uitstoot. Voor kalenderjaar 2009 werd de korting beperkt tot een 
maximumbedrag van 4 540 euro (geïndexeerd nettobedrag). 
 
Voor auto’s die tussen 105 en 115 gram CO2 per km uitstoten, geldt een korting van 3% van 
de  aankoopprijs  (inclusief  btw).  Voor  kalenderjaar  2009  werd  de  korting  beperkt  tot  een 
maximumbedrag van 850 euro (geïndexeerd nettobedrag). 
 
Voor bedrijfswagens wordt de solidariteitsbijdrage sinds 1  januari 2005 berekend op basis 
de  CO2  uitstoot  van  die  bedrijfswagens.  Werkgevers  betalen  maandelijks  immers  een 
zogenaamde solidariteitsbijdrage voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.  
 
Voor de aankoop van een nieuwe dieselwagen die is uitgerust met een roetfilter en waarvan 
de  uitstoot  niet  meer  dan  130  gram  CO2  per  km  bedraagt  en  maximum  0,005  g/km 
roetdeeltjes  kan  sinds  aanslagjaar  2007  een  fiscale  korting  van  € 150  (niet‐geïndexeerd) 
worden  verkregen.  Voor  kalenderjaar  2009  krijgt  men  een  korting  van  210  euro 
(geïndexeerd  nettobedrag)  via  een  rechtstreekse  korting  op  de  aankoopfactuur.  Die 
maatregel  zal waarschijnlijk  nog  van  kracht  blijven  tot  2010.  Vanaf  2011  zou  de  Europese 
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Commissie  de  verplichting  moeten  invoeren  om  alle  dieselmodellen  bij  constructie  uit  te 
rusten met een dergelijke filter.  
 
Ook voor bedrijfswagens werden specifieke maatregelen genomen. Voor bedrijfswagens die 
sinds  1  april  2007  werden  aangekocht,  werd  besloten  dat  de  aftrekbaarheid  op  de 
bedrijfsbelasting  van  andere  kosten  dan  brandstofkosten,  die  momenteel  75%  bedragen, 
zullen schommelen tussen 60% en 90%, afhankelijk van de CO2‐uitstoot. Er werden trouwens 
maatregelen  getroffen  voor  een  versterkte  controle  op  de  uitstoot  van  zowel  privé‐  als 
bedrijfsvoertuigen.  
 
Vooruitzichten 
 

• Er worden op federaal, Europees en internationaal niveau onderhandelingen gevoerd 
over verschillende onderwerpen met betrekking tot de transportsector;  

• De  Europese  Milieuraad  bereikte  op  20  december  2007  een  akkoord  om  het 
luchtverkeer  op  te  nemen  in  het  emissiehandelssysteem  voor  broeikasgassen.  Er 
moet  nog  overeenstemming worden  bereikt  over  de  toepassing  van  dit  akkoord  en 
het  te  voorziene  aantal  fases,  de  budgettaire  toekenning  van  de  inkomsten,  de 
toekenningsprocedure  –  met  inbegrip  van  de  speciale  reserve  voor  de  nieuwe 
lidstaten – voor de minimumclausule en vluchten naar de buurlanden; 

• De EURO 6‐norm voor de vermindering van de uitstoot van zware voertuigen staat op 
het punt uitgevaardigd te worden; 

• De vrijwillige overeenkomsten met de autosector  leiden niet altijd  tot de verhoopte 
resultaten op het vlak van de vermindering van de CO2‐uitstoot van privévoertuigen. 
De  Europese  Commissie  wil  dwingende  normen  opleggen  en  verspreidde  een 
mededeling  met  het  oog  op  een  herziening  van  de  strategie  voor  de 
uitstootvermindering, met maatregelen voor wat zowel het aanbod van als de vraag 
naar privévoertuigen betreft. Voor het aanbod wordt voorgesteld om een norm van 
130 g CO2/km aan te nemen voor de gemiddelde CO2‐uitstoot van een wagen, net als 
een  bijkomende  vermindering  van  10  g/km  via  bijkomende  maatregelen.  Voor  de 
vraag wordt  voorgesteld  om de  aankoop  van  zuinige wagens  te  stimuleren,  en  dan 
vooral via een herziening van de “labelrichtlijn” en door de lidstaten aan te moedigen 
hun systeem voor de heffing op voertuigen overeenkomstig aan te passen; 

• De FOD M&V ontwikkelt  een project met de  naam  “Kyoto Transport”  dat  het  tegen 
2012 voor België mogelijk zou moeten maken om zijn verbintenissen met betrekking 
tot de uitstoot van broeikasgassen na te komen. 

 



Mobiliteit 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 
 

457

Bijlage 
 
 
 

Tabel 14: Evolutie van de CO2uitstoot door nieuwe voertuigen in België. 
 

CO2 (g/km)  Benzine  Diesel  Gemiddelde 

1995  192  180  186 
1996  188  178  183 
1997  185  176  180 
1998  183  172  177 
1999  179  167  173 
2000  175  161  167 
2001  173  159  164 
2002  170  156  161 
2003  167  154  158 
2004  165  152  156 
2005  163  152  155 
2006  159  152  153.8 
2007  157  151  152 
2008  153  147  148 

 
 
 
De  gemiddelde  CO2‐uitstoot  van  nieuwe  wagens  is  sinds  het  begin  van  de  CO2‐strategie 
blijven dalen, maar aan een te traag tempo.  
 
 
 

Tabel 15: Evolutie van de inschrijving van nieuwe wagens ≤ 115 g CO2/km 
 

  2005  2006  2007  2008 

< 105 
g 

105g 
tot 
115g 

< 105 
g 

105g 
tot 
115g 

< 105 
g 

105g 
tot 
115g 

< 105 g  105g 
tot 
115g 

Particulier  350  13 914 340 15 641 1 742 13 357  9 665  21 451

  14 264 15 981 15 099 31 116

Alle eigenaars  802  26 700 883 27 668 2 895 21 450  13 923  30 184

  27 502 28 551 24 345 44 107

MARCHE TOTAL  480 088 526 141 524 795  535 946

≤ 115 g op de hele markt  3,0%  3,0%  2,9%  5,8% 

 
Bron: FEBIAC. 
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Voertuigen  met  de  laagste  uitstoot  vertegenwoordigen  een  steeds  groter  aandeel  van  de 
verkoop.  Het  aandeel  van  de  bedrijfswagens  blijft  evenwel  kleiner  dan  dat  van  de 
privévoertuigen.  
 
 
 

Tabel 16: Verdeling van het Belgische wagenpark per milieuklasse (op 31/12/2008). 
 

  Benzine  %  Diesel  %  LPG  % 

Andere 
of 

onbeke
nd  %  Totaal  % 

Euro 0  333 890  15,7  72 912  2,5  3 589  9,2  18 870  99,7  429 260  8,4 
Euro 1  247 347  11,6  155 750  5,4  5 779  14,8  0  0,0  408 875  8,0 
Euro 2  558 537  26,2  444 182  15,3  14 606  37,3  2  0,0  1 017 327  20,0 
Euro 3  279 627  13,1  985 848  34,0  7 438  19,0  2  0,0  1 272 915  25,0 
Euro 4  710 946  33,4  1 223 849  42,2  7 709  19,7  46  0,2  1 942 550  38,2 
Euro 5  427  0,0  15 807  0,5  1  0,0  0  0,0  16 235  0,3 
Total  2 130 774  100,0  2 898 347  100,0  39 121  100,0  18 920  100,0  5 087 162  100,0 
 
Bron: FEBIAC – Schatting op basis van het park. 
 
 
 
 
 
 




