
GROOTSTE UITDAGINGEN 

België blijft 
achter in het 
g a r a n d e r e n 
van een goe-

de luchtkwaliteit (NO2) 
in grote steden. Bovendien 
loopt België het risico niet 
te voldoen aan zijn eigen 
nationale doelstellingen 
inzake de vermindering 
van ammoniak, voorna-
melijk door de landbouw. 

Er is een langzaam stijgende lijn te zien in waterbeheer, waar het aantal 
niet-conforme agglomeraties voor afvalwaterzuivering in Wallonië is 
verminderd. Op het vlak van nitraten in Vlaanderen zijn er op urgente 
basis aanvullende maatregelen en versterkte acties nodig om de hoge 

stikstofgehaltes aan te pakken. Voor Wallonië hadden actieplannen voor de inperking 
van nitraten al lang aanwezig moeten zijn. In de nasleep van de overstromingen 
in 2021 zou België ervoor moeten zorgen dat er onmiddellijk actuele voorlopige 
overstromingsrisicobeoordelingen en identificatie van risicogebieden plaatsvinden. 

De situatie omtrent biodiversiteit in België is bijzonder uitdagend. 
Meer dan 95 % van de habitats verkeren namelijk in een ongunstige 
conserveringsstatus. Daarnaast is de situatie voor de bossen zeer 
ernstig, aangezien meer dan de helft van de evaluaties een slechte 

conserveringsstatus aantonen. Conserveringsmaatregelen voor mariene gebieden 
blijven een uitdaging, aangezien zij vaak berusten op beperkingen van de visserij.

De evaluatie van de uitvoering 
  van het milieubeleid 

Europa heeft vooruitstrevende wetten en regelgevingen om de lucht en het water te beschermen, de circulaire economie 
te stimuleren, afvalproductie te voorkomen, het recyclingpercentage te verhogen en de natuur te behouden. De toepassing 
hiervan speelt een sleutelrol in het behalen van ecologische doelen en het voldoen aan de verplichtingen zoals die door 
de milieuwetgeving van de EU zijn uiteengezet. In 2016 heeft de Commissie besloten om regelmatig rapporten te leveren 
over de status van de toepassing van de milieuwetgeving in de EU. Hierdoor ontstond de evaluatie van de uitvoering van 
het miliebeleid (EUM), een hulpmiddel om lidstaten te helpen om systematische struikelblokken bij de uitvoering van 
milieuwetgeving aan te pakken door de oorzaken achter gebrekkige uitvoering te identificeren en door goede werkmethoden 
te delen door onderlinge ondersteuning. Dit informatieblad vat de behaalde voortgang samen en identificeert de overige 
uitdagingen voor België uit het derde EUM-pakket, gepubliceerd in september 2022.

BELGIË 
België is een dichtbevolkt en economisch ontwikkeld land met een kleine kustlijn. Industrie, zwaar vracht- en passagiersverkeer, 
en intensieve veeteelt en landbouw oefenen significante druk uit op het milieu. Binnen een federale structuur heeft België 
een hoog niveau van milieubescherming met een geavanceerd milieubeleid, een goed ontwikkeld institutioneel en juridisch 
systeem en actieve samenwerking met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.
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Op het vlak van 
luchtvervuiling zijn 
er geen meldingen 
van regeloverschrij-
dende niveaus van 
fijnstof in België 
sinds 2016.

Er is flinke vooruitgang geboekt 
in het ontwikkelen van een 
ecosysteemevaluatie voor 
heel België. Met het Natura 
2000-netwerk heeft België in 
de afgelopen jaren significante 
vooruitgang geboekt met 38 
Natura 2000-locaties die als 
speciale conserveringsgebie-
den (SCG's) worden bestemd.

België blijft uitstekende prestaties leveren op het 
gebied van de circulaire economie, geholpen 
door het efficiënte gebruik van EU-middelen en 
leenmogelijkheden (zoals het plan voor herstel 
en veerkracht). België presteert als een van de 
besten in de EU op het gebied van hulpbronnen-
productiviteit, gebruik van secundaire materialen 
en afvalverwerking, met een hoog recyclingni-
veau. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pres-
teert hier minder goed.

BELANGRIJKSTE VOORUITGANG 2022

De EUM wordt ondersteund door het TAIEX-EIR 
peer-to-peer-programma dat het onderling 
leren tussen ecologische autoriteiten in de 
lidstaten financiert. 

België heeft deelgenomen aan de volgende 
multinationale EUM-workshops: “stedelijke 
waterzuivering en afvalverwerking tussen de 
Italiaanse en Belgische regio's en Hamburg” 
(26 oktober 2020 en 23 juni 2021) en 
“duurzame stedelijke ontwikkeling” (26-27 
maart 2019). België heeft ook deelgenomen 
aan een deskundigenmissie om ondersteuning 
te bieden aan Malta voor het efficiënter 
verzamelen en recyclen van verpakkingsafval 
en de terugdringing van zwerfvuil (16-18 
september 2019).

De Vlaamse Blue Deal is in het plan voor 
herstel en veerkracht (PHV) opgenomen. 

Alle Vlaamse regeringsgebouwen zullen tegen 
2030 gerenoveerd zijn zodat de CO2-uitstoot 
met 55 % verminderd kan worden.

Er zijn twee nationale parken in Wallonië 
voorzien in het kader van het plan voor herstel 
en veerkracht.

Voorbeelden van goede 
werkwijzen uit België

TAIEX-EIR peer-to-peer-
evenementen

Het complete rapport over België en alle andere landelijke rapporten, evenals de communicatie “Evaluatie van de 
uitvoering van het milieubeleid 2022: Het tij keren door naleving van de milieuwetgeving”, zijn beschikbaar via: 
ec.europa.eu/eir
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