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Afkortingenlijt
AERW : Arrêté de l’Exécutif régional wallon
AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
AGW : Arrêté du Gouvernement wallon
AGRBC : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale
ANB : Agence de la Nature et des Forêts
AR : Arrêté Royal
AWAC : Agence wallonne de l’Air et du Climat
BFR : agents ignifuges bromés
BXL ENV : Bruxelles- Environnement
CCPIE: Centre de Coordination de la Politique Internationale en matière d’Environnement
CEE : Communauté économique européenne
CELINE: Cellule Interrégionale pour l'Environnement
CET : Centre d’Enfouissement Technique
CFDD : Conseil Fédéral du Développement Durable
CIE : Conférence Interministérielle sur l’Environnement
CMEAA : comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires
COP : Conférence des Parties
DABM : décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
DDD: dichlorodiphényldichloroéthane
DDE: dichlorodiphényldichloroéthylène
DDT: dichlorodiphényltrichloroéthane
DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques
DGARNE : Direction Générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement
DGATLPE : La Direction Générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et
de l'Energie
DGEER : Direction Générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche
DHA : Dose Hebdomadaire Admissible
DJA: Dose Journalière Acceptable
ECHA : Agence Européenne des produits chimique
EFSA : European Food Safety Authority
EPER : registre européen des émissions de polluants
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E-PRTR : registre européen des rejets et des transferts de polluants
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
g : gramme
HBCD : hexabromocyclododecane
HCB: hexachlorobenzène
HCBD : Hexachlorobutadiene
HCH: hexachlorocyclohexane
IDSM : incinérateurs de déchets solides municipaux
IMC : Indice de Masse Corporelle
IMJV : rapport annuel environnemental intégral
INBO: Institut de Recherche des Forêts et de la Nature
ISSeP: Institut scientifique de service public
Kg: kilogramme
LOD : limite de détection
LOQ : limite/seuil de quantification
LRE: Laboratoire de Recherche en Environnement
LRTAP : pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
LMR : limites maximales en résidus
MB: Moniteur Belge
MES: matière en suspension dans les cours d’eau
MG : matière grasse
mg: milligramme
ml: millilitre
ng : nanogramme
μg : microgramme
NIP : Plan National d’Implémentation/de mise en œuvre
ORD : ordonnance de la région de Bruxelles- Capitale
OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OECE : Organisation Européenne de Coopération Economique
OMG : Departement Omgeving
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OVAM : Société publique des déchets pour la Région flamande
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OWD : Office Wallon des Déchets
PARES: Programme d’Actions Régionales en Environnement-Santé
PBB: polybromobiphényles
PBDE : polybromodiphényléther
PCB : polychlorobiphényles
PCDD : polychlorodibenzo-para-dioxines
PCDF: polychlorodibenzofuranes
PCN : polychlorinated naphthalenes
PCT: polychloroterphényles
PEB : Performance Energétique des Bâtiments
PeCB : pentachlorobenzène
PFC : composés perfluorés
PFOS-SPFO: acide perfluorooctane sulfonique
PFOSF-FSPFO: fluorure de perfluorooctane sulfonyle
pg: picogramme
PIB: Produit Intérieur Brut
PIC: Prior Informed Consent
PL : poids lipidique
PM : Particulate Matter, particule dont le diamètre est inférieur à la valeur indiquée en micromètres
POPs: Polluants Organiques Persistants
PPP : produits phytopharmaceutique
RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed
RBC : Région de bruxelles-capitale
REACH : Enregistrement, Evaluation, Autorisation des produits chimiques
SPAQuE: Société publique d’aide à la qualité de l’environnement
SPF SPSCAE : Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
SPGE: Société publique de gestion de l’eau
SPW : Service public de Wallonie
STEP : STations d'Epuration
SWDE: Société wallonne de l’eau
TEF : facteur d'équivalence toxique
TEQ-OMS: équivalent toxique selon la norme de l’organisation mondiale de la santé
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UNECE : Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe
UNEP : Programme Environnemental des Nations Unies
VEA : Agence flamande de l'Energie
VLAREBO : Décret flamand d'assainissement des sols
VLAREM: Règlement flamand relatif au Permis d'environnement
VLAREMA: Règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets
VLM: Société terrienne flamande
VMM: Société flamande de l'Environnement
VREG : Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité
VVSG : Association des villes et communes flamandes
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VOORWOORD
Dit document bevat het derde Belgische plan voor de implementatie van het Verdrag van
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (hierna 'POP's'). Na
bekrachtiging van het Verdrag van Stockholm op 25 mei 2006 stelde België een Nationaal
Implementatieplan op om de verplichtingen uit hoofde van dit Verdrag na te komen, dat op 6
februari 2009 aan het Secretariaat van het Verdrag overgemaakt werd. Op 10 januari 2014 werd
vervolgens een actualisering van dit plan ingediend teneinde rekening te houden met de
amenderingen die goedgekeurd werden tijdens de 4de en 5de Conferentie van de Partijen.
Sindsdien vonden ook de 6de en 7de Conferentie van de Partijen plaats (hierna 'COP'). Dat maakt
dat een herziening en aanpassing van ons nationaal implementatieplan zich opdringt om de
nieuwe POP's die opgenomen werden in de bijlagen bij het Verdrag van Stockholm, met name
hexabroomcyclododecaan (HBCDD), hexachloorbutadieen (HCBD), pentachloorfenol (PCP)
(alsook zijn zouten en esters) en de polychloornaftalenen (PCN), in onze analyse te kunnen
integreren. Met voorliggend document zal de vooruitgang aangetoond kunnen worden, die er in
dit domein op wetgevend en technisch vlak geboekt werd.
Volgens de bepalingen van de eerste paragraaf, lid b), van artikel 7 van het Verdrag moeten de
Partijen immers hun nationaal uitvoeringsplan herzien en actualiseren binnen een termijn van
twee jaar te rekenen vanaf de datum dat een amendering voor hen van kracht wordt. Dit
bijgewerkte plan dient dan vervolgens overgemaakt te worden aan het Secretariaat van het
Verdrag. De richtlijnen in verband met het onderzoeken en bijwerken van het implementatieplan
worden nader gepreciseerd in de bijlage bij beslissing SC-1/221. In dat kader moeten de partijen
rekening houden met de volgende verplichtingen:
o
o
o
o

invoeren van controlemaatregelen ter beperking of beëindiging van de emissies die uit een
opzettelijke productie en gebruik van POP's voortvloeien (artikel 3 en 4 van het Verdrag);
ontwikkelen en implementeren van actieplannen voor de chemische stoffen die uit een
onopzettelijke productie van POP's voortvloeien (artikel 5);
opnemen van de nieuwe chemische stoffen in het programma voor toetsing van de doeltreffendheid
(artikel 16);
opnemen van de nieuwe chemische stoffen in de rapportering (artikel 15).

Het voorliggende plan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de bevoegde
federale en gewestelijke instanties. Bovendien is het aan een openbare raadpleging
onderworpen, kwestie van beter rekening te kunnen houden met de realiteit op het terrein en
de praktijk dankzij de informatie die ons door de industrie, de niet-gouvernementele organisaties
en de bevolking bezorgd werd. Het huidige implementatieplan zal dan ook als leidraad gebruikt
worden voor het toekomstige beheer in België van al wat erin vermeld wordt.
1

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.1-SC-1-22.English.PDF
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INLEIDING
A. De Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s)
POP's zijn organische moleculen (d.w.z. moleculen waarvan de basisstructuur op een combinatie
van koolstof- en waterstofatomen berust) met een of meerdere toxische effecten op Mens en
Milieu. Ze worden gekenmerkt door een geringe biologische afbreekbaarheid en een persistentie
in het milieu. Ze kunnen zich ook biologisch accumuleren en kunnen gemakkelijk over lange
afstanden getransporteerd worden.
POP's zijn in uiteenlopende mate bestand tegen fotolytische, biologische en chemische afbraak
waardoor ze zich in de omgeving persistent gedragen. Ze zijn moeilijk oplosbaar in water, maar
lossen wel gemakkelijk op in vetten. Door deze hoge vetoplosbaarheid kunnen de stoffen zich
vanuit het omliggende milieu biologisch gaan concentreren in organismen. Door de combinatie
van hun persistente gedrag in het milieu en hun resistentie tegen biologische afbraak ligt de
oplosbaarheid in vet tevens aan de basis van hun bioamplificatie in de voedselketen.
Bovendien zijn deze verbindingen semi-vluchtig, wat betekent dat ze dus kunnen voorkomen als
damp of door atmosferische partikels geabsorbeerd kunnen worden. Die eigenschap maakt hen
voldoende mobiel om in de atmosfeer relatief hoge concentraties te bereiken, wat hun transport
over grote afstanden via zee- of luchtstromingen vereenvoudigt. Dit verklaart meteen waarom
ze overal op deze planeet voorkomen, zelfs op plaatsen waar deze stoffen nooit gebruikt werden.
Hierbij dient trouwens opgemerkt dat ze zich doorgaans vanuit warmere omgevingen (met sterk
geconcentreerde menselijke activiteiten) naar koude milieus verplaatsen.
Anders gezegd: POP's beschikken over fysische en chemische eigenschappen die ervoor zorgen
dat ze, eenmaal vrijgekomen in het milieu2, gedurende uitzonderlijk lange periodes (meerdere
jaren) intact blijven; ze komen zowel in het water, de bodem als de lucht terecht; ze stapelen zich
op in het vetweefsel van levende organismen; en ze zijn erg giftig voor levende wezens.

B. Het Verdrag van Stockholm
1. Doel van het Verdrag
Zich bewust van het feit dat POP's over toxische eigenschappen beschikken, resistent zijn tegen
afbraak, zich opstapelen in levende organismen en verspreid worden via de lucht, het water en
migrerende diersoorten tot over internationale grenzen heen en op die manier op locaties ver
van hun plaats van oorsprong belanden, waar ze zich accumuleren in terrestrische en aquatische
ecosystemen3, hebben bijna 152 landen een Verdrag gesloten om deze specifieke kwestie aan te

2
3

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
Preambule, http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
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pakken: het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen
(hierna 'het Verdrag').
Het Verdrag werd goedgekeurd in 2001 en trad in werking op 17 mei 20044. Door het
ondernemen van globale en internationale actie wil dit Verdrag de menselijke gezondheid en het
leefmilieu beschermen. Daartoe wordt er van de Partijen verwacht dat ze juridische en/of
administratieve maatregelen treffen teneinde:
o de productie en het gebruik van de in bijlage A opgenomen stoffen te verbieden;
o de productie en het gebruik van de in bijlage B opgenomen stoffen te beperken;
o het volume aan emissies van de in bijlage C opgesomde stoffen te beperken en, indien
mogelijk, op termijn te doen verdwijnen, wanneer deze afkomstig zijn van een
onvrijwillige productie of uitstoot door antropogene bronnen.
2. Een initiële, niet-exhaustieve lijst van POP’s
Aanvankelijk identificeerde het Verdrag 12 POP's met schadelijke effecten voor de mens en het
ecosysteem. Het ging dan voornamelijk om pesticiden, industriële chemische producten en
afgeleide producten. Waren zo opgenomen in bijlage A: aldrin, chloordaan, dieldrin, heptachloor,
hexachloorbenzeen (HCB), mirex, polychloorbifenylen en toxafeen. Bijlage B bevatte van haar
kant enkel DDT, terwijl bijlage C HCB, polychloorbifenylen (PCB), polychloordibenzo-p-dioxines
(PCDD) en polychloordibenzofuranen (PCDF) vermeldde.
Het was en is evenwel de bedoeling dat deze bijlagen aangepast en aangevuld worden, aangezien
ze niet-exhaustief zijn. Artikel 8 van het Verdrag voorziet namelijk een procedure waarmee de
Partijen het Secretariaat een voorstel tot opname van een chemische stof in bijlage A, B en/of C
kunnen voorleggen. Bijlage D geeft in die optiek de criteria aan, die vervuld dienen te zijn, opdat
een stof toegevoegd zou kunnen worden aan de lijst die de bijlagen reeds bevatten. Een voorstel
tot opname van een stof zal dus de nodige informatie moeten bevatten en zal aan de volgende
selectiecriteria dienen te voldoen:
o
o
o
o
o

de identiteit van de chemische stof,
de persistentie,
de bioaccumulatie,
het vermogen om zich over grote afstand in het milieu te verspreiden,
de schadelijke effecten.

Het aan bijlage D beantwoordende voorstel wordt vervolgens door het Secretariaat overgemaakt
aan het Comité dat de persistente organische verontreinigende stoffen onderzoekt. Dat

4

http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx
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analyseert het voorstel in kwestie en bij een positieve beslissing beveelt dit Comité de COP dan
aan om de chemische stof op te nemen in bijlage A, B en/of C bij het Verdrag.
Na de 4de en 5de Conferentie van de Partijen (hierna 'COP') werden er zo 10 nieuwe chemische
stoffen aan voormelde bijlagen toegevoegd: alfa- en beta-hexachloorcyclohexaan, chloordecon,
hexabroombifenyl,
hexabroomdifenylether
en
heptabroomdifenylether,
lindaan,
pentachloorbenzeen,
de
perfluoroctaansulfonzuren
(hun
zouten
en
perfluoroctaansulfonylfluoride), tetrabroomdifenylether en pentabroomdifenylether alsook
endosulfan. Deze amenderingen maakten daarop het voorwerp uit van een analyse bij het
tweede nationale Belgische plan voor de implementatie van het Verdrag van Stockholm5.
3. Nieuwe POP’s opgenomen in de bijlagen
Na de 6de COP die in 2013 plaatsvond, werd beslist om ook hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
aan bijlage A toe te voegen6. En tijdens 7de COP, in 2015, volgde de toevoeging van nog eens drie
andere stoffen aan de bijlagen bij het Verdrag:
-

hexachloorbutadieen (HCBD) dat zonder uitzondering in bijlage A werd opgenomen7;
pentachloorfenol (PCP) (alsook zijn zouten en esters) dat aan bijlage A werd toegevoegd
(met uitzonderingen)8;
polychloornaftalenen (PCN) die eveneens in bijlage A (met uitzondering) en C opgenomen
werden9.

Door deze amenderingen telde het Verdrag 26 stoffen. Verder dient hier tevens gewezen op het
bestaan van een lijst van stoffen die op dit ogenblik onderzocht worden; de lijst in kwestie kan
geraadpleegd worden op de website van het Verdrag10.
Overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 4 van artikel 21 van het Verdrag werden deze
amenderingen door de depositaris meegedeeld aan alle Partijen op respectievelijk 26 november
2013 en 15 december 2015. Na afloop van een termijn van een jaar te rekenen vanaf de datum
van de mededeling door de depositaris van de goedkeuring van een amendering, wordt deze van
kracht ten overstaan van alle Partijen van wie er geen kennisgeving ontvangen werd in toepassing
van de bepalingen van alinea b), paragraaf 3 van artikel 22. Wat HBCDD betreft, trad de
amendering op 26 november 2014 in werking. Niettemin voorzagen de Europese Unie en al haar

5

http://chm.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/NIPTransmission/tabid/253/Default.aspx
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.6-SC-6-13.English.pdf
7
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.7-SC-7-12.English.PDF
8
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.7-SC-7-13.English.PDF
9
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.7-SC-7-14.English.PDF
10
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ChemicalsProposedforListing/tabid/2510/Default.aspx ;
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/Default.aspx
6
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lidstaten een opt-out voor deze beslissing tot in april 2016. Voor HCB, PCP en de PCN's werden
de amenderingen op 15 december 2016 van kracht.
Overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag dient België bijgevolg tegen uiterlijk april 2018 een
geactualiseerd nationaal implementatieplan voor te leggen, dat de wettelijke maatregelen en
technische middelen omvat die met deze 4 nieuwe stoffen stroken, die in de bijlage bij het
Verdrag opgenomen werden.
Om zich zo goed mogelijk van deze verplichting te kwijten, zullen we om te beginnen wat
informatie over België aanreiken (I) en zullen we daarna het institutionele, politieke en
reglementaire kader toelichten voor wat de POP's betreft (II). Daarna zullen we dan een stand
van zaken opmaken voor de situatie van de POP's in België (III) om dan uiteindelijk de
verschillende elementen van de Belgische strategie uiteen te zetten, evenals het plan om de
doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken (IV).
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I.

Referentiegegevens van het land

A. Geografie en bevolking
Het Koninkrijk België ligt in het noordwesten van
Europa en grenst in het noorden aan het Koninkrijk
Nederland, in het oosten aan de Duitse
Bondsrepubliek en het Groothertogdom Luxemburg
en in het zuiden en het westen aan Frankrijk.
Daarnaast heeft België ook een maritieme grens met
de Noordzee.
België strekt zich (noorderbreedte en oosterlengte)
uit over 2 breedtegraden, van 51°30' in het meest
noordelijke punt (Meerle) tot 49°30' in het meest
zuidelijke punt (Torgny), en 4 lengtegraden, van 2°33'
in het meest westelijke punt (De Panne) tot 6°24' in
het meest oostelijke punt (Manderfeld).
Het land kan verder opgedeeld worden in drie geografische zones:
o Laag-België (tot een hoogte van 100 m) dat zich uitstrekt over de vlakke en vruchtbare
polders in het westen tot aan de schrale zandgronden van de Kempen in het oosten;
o Midden-België (tussen 100 en 200 m hoogte) dat geleidelijk oploopt naar de valleien van
de Samber en de Maas en het sterk verstedelijkte Brabant, het agrarische Henegouwen
in het westen en Haspengouw in het oosten omsluit;
o en tot slot Hoog-België (van 200 tot 500 m hoogte) dat het minst bevolkte en meest
bosrijke deel van het land is en waar de hoogste top van België ligt, 'le signal de Botrange',
op een hoogte van 694 m.
België heeft een gematigd zeeklimaat met matige temperatuurschommelingen, overwegende
westenwind, sterke bewolking en frequente en regelmatige neerslag. De twee voornaamste
stromen voegen nog ongeveer 5 miljard kubieke meter water toe aan de gemiddelde 12 miljard
kubieke meter nettoneerslag (pluviometrie na aftrek van de evapotranspiratie) die het land over
zich heen krijgt. Gezien de hoge bevolkingsdichtheid beschikt het land echter over relatief weinig
watervoorraden. België ligt op een dichtbevolkte as van regio's die zich uitstrekken van Engeland
tot het noorden van Italië en die al sinds de middeleeuwen aanzienlijk bevolkt en ontwikkeld zijn.
Het land telt 15 agglomeraties met meer dan 80.000 inwoners waar 53% van de bevolking en
63% van de werkgelegenheid geconcentreerd is. België wordt overigens ook gekenmerkt door
een ruime spreiding van een quasi stedelijk woongebied in landelijk gebied. Brussel, Antwerpen,
Gent, Luik en Charleroi zijn de 5 grootste steden van het land. Ze maken deel uit van grotere
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conurbaties met minstens 1 miljoen inwoners. De uitbreiding van het stedelijk gebied is deels
een gevolg van de sterke vraag naar woningen door de gecombineerde effecten van de
bevolkingsaangroei, de gezinnen die almaar kleiner worden en de hogere levensstandaard.
Onderstaande tabel 1 schetst de Belgische geografie en bevolking. Voor bijkomende informatie
verwijzen we naar het rapport 'Kerncijfers. Statistisch overzicht van België 2016'11.

Tabel 1. Geografische, politieke en sociale gegevens van België
Oppervlakte van het land12
Bodemgebruik

30.528 km2 grondoppervlakte en 3.454 km2 van de Noordzee
15.351 km² landbouwgrond
6.971 km² bossen en andere beboste gronden
6.050 km² bebouwde gronden en aanverwante terreinen
1.961 km² open natuurgebied en vochtige gebieden

Totale bevolking (inwoners) (2017)13

11.303.528 (100% van de bevolking)

•
•
•

•
•
•

Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6.509.894 (± 57,5% van de bevolking)
3.610.089 (± 32% van de bevolking)
1.183.545 (± 10,5% van de bevolking)

Bevolkingsdichtheid (2015)14

363 inwoners per km2

Gemiddelde leeftijd van de bevolking (2017)15

40,49 jaar

Actieve bevolking (15-64 jaar)

61,8%

Geboortecijfer per 1.000 inwoners (2015)16

10,8

Levensverwachting bij de geboorte (2014)17

78,6 voor mannen
83,5 voor vrouwen
14,4% lagere school
20,8% lager secundair onderwijs
35,3% hoger secundair onderwijs
17,4% hoger niet-universitair onderwijs
12,1% universitair onderwijs

Gemiddeld onderwijsniveau (2015)18

Werkloosheidsgraad (2015)19

8,6% van de actieve bevolking

11

http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 23.
13
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20170101.pdf
14
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/Population
15
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/population/
16
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00112
17
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 14.
18
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 119.
19
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 106.
12
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B. Politieke en economiche situatie
Het Koninkrijk België is een constitutionele monarchie en een federale staat bestaande uit 3
gemeenschappen en 3 gewesten. De drie gemeenschappen zijn de Franse Gemeenschap, de
Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Het Frans, het Nederlands en het Duits
zijn bijgevolg de drie officiële talen van het land. Het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen de drie gewesten van het land.
De beslissingsmacht is verdeeld onder deze gemeenrechtelijk gelijke entiteiten die hun
verantwoordelijkheden op verschillende domeinen autonoom uitoefenen, zij het evenwel met
respect voor de respectieve toegewezen bevoegdheden zoals in de Grondwet en bij wet
vastgelegd.

De federale staat, de gewesten en de gemeenschappen hebben elk hun parlement en regering,
met die uitzondering dat de Vlaamse regionale instellingen samengevoegd werden. Er zijn dus in
totaal zes afzonderlijke regeringen en parlementen met elk hun specifieke bevoegdheden.
Niettemin maken verschillende structurele relaties tussen de parlementen connecties tussen de
verschillende beslissingsniveaus mogelijk.
De nationale economie steunt in hoofdzaak op privéondernemingen, speelt het voordeel van de
geografisch centrale ligging van het land uit en benut het fijnvertakt transportnet evenals de
gediversifieerde industriële en commerciële basis. De industriële activiteiten concentreren zich
voornamelijk in het noordelijke landsgedeelte.
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De Belgische economie is een van de meest open economieën van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); de in- en uitvoer van goederen en diensten
vertegenwoordigen zowat 170% van het BBP in 201520.
De Belgische industriesector valt misschien nog het best te vergelijken met een complexe
machine: de sector importeert grondstoffen en halffabricaten die na bewerking weer uitgevoerd
worden. Meer dan ¾ van het handelsverkeer gebeurt met andere EU-landen21.
De (niet langer ontgon) steenkool niet te na gesproken heeft België geen natuurlijke minerale
rijkdommen, zodat de economie afhankelijk is van de situatie op de wereldmarkt. Dankzij de
transportinfrastructuur en de geografische ligging zijn er echter heel wat traditionele sectoren
binnen de nationale economie actief: ijzer en staal, textiel, petroleumraffinage, chemie,
voedingsmiddelensector, farmaceutische producten, automobielsector, elektronica,
machinebouw, ...
In 2015 bedroeg het BBP van België 409,4 miljard euro22. De onderverdeling van het Belgisch BBP
ziet er schematisch als volgt uit23:

20

http://www.abhace.be/sites/default/files/Statistics/Belgiums_foreign_trade/aa059_belgiums_foreign_trade_2015_lr.pdf, pagina
5.
21
http://www.abhace.be/sites/default/files/Statistics/Belgiums_foreign_trade/aa059_belgiums_foreign_trade_2015_lr.pdf, pagina
18.
22
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 32. Zie ook
https://stat.nbb.be/.
23
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 35.
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C. Milieuoverzicht
De druk op het leefmilieu in een dichtbevolkt en economisch
ontwikkeld land als België is bijzonder groot. Zowat ¼ van het
land is bebouwd of wordt ingenomen door het wegennet, het
spoorwegnet of door bevaarbare waterwegen. De industrie,
het vervoer van privépersonen en het vrachtvervoer, maar
ook de intensieve veehouderij en de gewassen vormen een
belasting voor de lucht, de bodem, de waterrijkdommen en de
natuur24.
Binnen een dergelijke context is een economisch, ecologisch
en sociaal duurzame ontwikkeling een behoorlijke uitdaging.
Doordat België echter sterk verweven is met de Europese
economie, neemt het een proactieve houding aan tegenover
internationale milieukwesties25.
Geheel gelijklopend met hun activiteiten en/of met hun geografische ligging kunnen er voor de
verschillende Gewesten evenwel ook meer specifieke problemen geïdentificeerd worden, die
eigen zijn aan het Gewest in kwestie. Deze worden hieronder nader besproken.

1. Vlaams Gewest
De situatie van het leefmilieu in het Vlaamse Gewest wordt uitvoerig belicht op de website van
de VMM26.
De website bevat allerlei interessante milieurapporten, waaronder:
-

Het jaarverslag water: dit rapport geeft een algemeen overzicht van de
oppervlaktewaterkwaliteit, de bronnen van waterverontreiniging en de
zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de VMM in 2015.
de
recente
Systeembalans
2017
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_System%20Balance%202017/362021_sys
teembalans_EN_volledig.pdf

-

Het rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaams Gewest 2015’ over de luchtkwaliteit in
Vlaanderen. De meetwaarden worden getoetst aan de Vlaams een Europese regelgeving
en aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

24

http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, pagina 22 en zie grafiek
'Utilisation du sol en Belgique 2014' (volgende pagina).
25
Environemental performance review of Belgium, Conclusions and recommendations, approved by the Working
Party on Environmental Performance at its meeting on 25 September 2006.
26
https://www.vmm.be/.
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https://www.vmm.be/publicaties/luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-2015
-

In het rapport ‘Kwaliteit van de waterbodem 2015’ lees je dat er een matige verbetering
van de waterbodemkwaliteit is in Vlaanderen. Op een aantal plaatsen is de kwaliteit
achteruitgegaan27.

Op de MIRA-website (www.milieurapport.be) is de meest recente info met betrekking tot
indicatoren te vinden via http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/. Ook het Klimaatrapport
201528en de recente Systeembalans 201729 zijn relevant in het kader van deze rapportage.
2. Waals Gewest
De algemene staat van het Waalse leefmilieu wordt gemeten aan de hand van opeenvolgende
versies30 van de rapporten over de staat van het Waalse leefmilieu, waarvan de meest recente
versie31 het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu 201732 is.
De voortdurende, objectieve en grondige beoordeling van de evolutie van de staat van de
milieucomponenten (lucht, water, bodem, biodiversiteit, enz.), van de druk die op deze
componenten wordt uitgeoefend, van de daaruit voortvloeiende impact en de aangereikte
oplossingen om de leefomgeving te verbeteren moet de administratie en de beleidsmakers
helpen om de ingevoerde maatregelen bij te sturen en nieuwe maatregelen te ontwikkelen.
Vanuit die insteek werden de indicatoren in het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu
geselecteerd en geanalyseerd. Ze maken het mogelijk om te bepalen waar Wallonië zich situeert
met betrekking tot de resultaats- of middelendoelstellingen die niet alleen voortvloeien uit de
opgelegde Europese normen, maar ook uit specifieke richtplannen, operationele plannen en
programma's met strategische maatregelen voor de duurzame ontwikkeling van Wallonië. Elke
indicator wordt kwalitatief beoordeeld op basis van een beoordelingssysteem dat geïnspireerd
is op het beoordelingssysteem dat gebruikt werd voor de rapporten over de toestand en de
vooruitzichten van het Europese leefmilieu (SOER) van het Europees Milieuagentschap (EMA),
met name om de milieuprestaties van Wallonië beter te kunnen vergelijken met die van andere
landen of regio's.
De meest recente versie die momenteel beschikbaar is heeft betrekking op de gegevens van 2016
en vroeger. Dit is de achtste versie van het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu. Aan
de hand van 164 fiches en 60 referentiekaarten vormt dit document een nuttig objectief
diagnose-instrument dat het denken en handelen van politieke beleidsmakers, van de socioeconomische wereld en van de bevolking een bepaalde richting kan uitsturen. Dit document
27

https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteit-van-de-waterbodem-in-2015.
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_Climate%20Report%202015/Klimaatrapport_en_TW.pdf
29
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_System%20Balance%202017/362021_systeembalans_EN_volledig
.pdf
30
De inzet van dit document is onder meer om de evolutie van bepaalde parameters in de loop der jaren in kaart
te kunnen brengen.
31
Op het ogenblik waarop dit plan werd opgemaakt.
32
De titel van de twee vorige versies luidde "Sleutelindicatoren van het Waalse leefmilieu".
28
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biedt ook een synthetisch overzicht van de diverse milieuvraagstukken en vormt zo een
statistisch referentie-instrument voor de rapportering van gegevens aan Europese en
internationale instanties.
Het rapport over de staat van het leefmilieu 2017 is het resultaat van een collectieve inspanning
waarvoor een beroep werd gedaan op de competenties van meer dan 200 wetenschappelijke
medewerkers afkomstig uit allerlei sectoren (administraties, instellingen van openbaar nut,
universiteiten en onderzoekscentra, enz.). Deze werkzaamheden worden gecoördineerd en
uitgevoerd door de Directie Milieustaat (DEE).
De Directie Milieustaat (DEE) is een onderdeel van het Departement Onderzoek naar het
Natuurlijk en Landbouwmilieu (DEMNA), dat op zijn beurt deel uitmaakt van het DirectoraatGeneraal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGARNE) van de Waalse
overheidsdienst (SPW).
In overeenstemming met het Milieuwetboek dat van kracht is in het Waals Gewest (decreet van
27 mei 2004 - Artikelen D32 tot en met D36) is de voornaamste taak van de DEE het opstellen en
produceren van rapporten over de staat van het Waalse leefmilieu, in samenwerking met een
netwerk van deskundigen van de verschillende gewestelijke en federale administraties,
universiteiten en onderzoekscentra in Wallonië en Brussel. Binnen DGARNE speelt de DEE ook
een rol in de centralisatie, beoordeling, analyse, valorisatie en overdracht van milieu- en
landbouwgegevens die door DGARNE worden geproduceerd en/of beheerd.
Het rapport over de staat van het leefmilieu is beschikbaar op de website
http://etat.environnement.wallonie.be/. Op deze site vindt u ook de stamgegevens van de
verschillende tabellen en grafieken, methodologische fiches en onderzoeksrapporten waarop de
kernindicatoren zijn gebaseerd. Tot slot kunt u op dezelfde website ook eerdere versies van de
rapporten over de staat van het Waalse leefmilieu raadplegen en downloaden.
3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelt Leefmilieu Brussel de informatie over de
kwaliteit van het leefmilieu die het aan zijn doelgroepen bezorgt en publiceert het instituut
verder ook verschillende analysedocumenten: de staat van het Leefmilieu elke vier jaar en de
syntheseversie ervan elke twee jaar; de milieueffectenrapporten alsook door Leefmilieu Brussel
gecoördineerde plannen en programma's; de Milieu-Atlas, enz. Aan de hand van deze
verschillende documenten kan het leefmilieu geëvalueerd en beheerd worden.
De gegevens over de staat van het leefmilieu op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden tevens vermeld op de website van Leefmilieu Brussel:
http://www.leefmilieu.brussels/.
Zo omvat de website meer bepaald allerhande soorten van in casu interessante rapporten en
gegevens over het leefmilieu:
-

de meest recente rapporten over de staat van het Brusselse leefmilieu:
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http://www.environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/, waarin o.a. verschillende
indicatoren en aandachtspunten verzameld werden over de thema's lucht, water en
wateromgeving alsook bodems;
verschillende rapporten van studies uitgevoerd door of voor Leefmilieu Brussel in het
documentatiecentrum (http://document.environnement.brussels/opac_css/), waaronder:
o de rapporten van het 'Luchtkwaliteit'-laboratorium van Leefmilieu Brussel (zie, door
middel van een geavanceerde zoekopdracht, de publicaties van het type "Etude/Rapport
- Studie/Rapport" in verband met het thema lucht);
o rapporten van studies over de waterkwaliteit in Brussel (zie de publicaties van het type
"Etude/Rapport - Studie/Rapport" in verband met het thema water);
o factsheets waarin de informatie gedetailleerd wordt, die opgenomen is in de rapporten
over de staat van het leefmilieu voor de verschillende thema's, waaronder lucht, water
en bodems (zie, door middel van een geavanceerde zoekopdracht, de publicaties van het
type "Fiches documentées – factsheets").
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II.

Institutioneel, politiek en reglementair kader van de POP’s

A. Beleid inzake leefmilieu, duurzame ont wikkeling en globaal institutioneel kader
Artikel 23 van de Belgische Grondwet betreft het recht op bescherming van een gezond
leefmilieu33. De bevoegdheden inzake leefmilieu zijn krachtens een bijzondere wet over de
verschillende federale en gefedereerde entiteiten verdeeld34. Volgens deze wet is de federale
staat met name bevoegd voor productnormen ter bescherming van het leefmilieu.
'Productnormen' kunnen hier begrepen worden als de regels die de voorwaarden vastleggen,
waaraan een product moet voldoen om op de markt gebracht te mogen worden.
De Gewesten zijn van hun kant bevoegd voor alles wat met de bescherming van het leefmilieu
tegen verontreiniging en aantasting (bodem, ondergrond, water en lucht), de strijd tegen
geluidshinder en het afvalstoffenbeleid te maken heeft. Ze zijn daarnaast eveneens bevoegd voor
de bescherming van de natuur en het dierenwelzijn.
Wat de Europese en internationale coördinatie betreft, ligt de bevoegdheid weliswaar bij de
federale entiteit, maar zijn ook de gewestregeringen verantwoordelijk voor de toepassing van de
internationale akkoorden op gewestniveau. Zodoende worden de Gewesten nauw betrokken bij
de voorbereiding van het Belgisch internationaal beleid met betrekking tot het Belgische politieke
standpunt en de tussenkomsten van ons land op internationaal en Europees vlak.
Heel wat domeinen van de milieusamenwerking zijn daarnaast tevens gedeelde bevoegdheden
tussen de federale en de gewestelijke overheden. Elk internationaal juridisch instrument dient
dan ook ondertekend te worden door federale en gewestelijke vertegenwoordigers. In
voorkomend geval kan het internationale instrument evenwel in naam van België ondertekend
worden door de federale minister bevoegd voor leefmilieu of door de minister van buitenlandse
zaken gebeuren, mits deze daartoe gemachtigd werd. Verder is de ratificatie onderworpen aan
het akkoord van het federale parlement en van de parlementen van alle betroffen gewesten. En
tot slot komt de toepassing van dergelijke instrumenten elke entiteit toe, die verplicht is om
wetten, decreten of ordonnanties te voorzien om deze internationale instrumenten te kunnen
implementeren.

33

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994021730&table_name=loi.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980080802&table_name=loi.
35
Voor een algemeen overzicht van alle internationale thema's die met leefmilieu verband houden, verwijzen we
met name naar https://www.health.belgium.be/fr/affaires-internationales#ccpie.
34
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Een dergelijke manier van werken veronderstelt dus een sterke betrokkenheid van alle betroffen
partijen. Overigens werden er in het licht van het complexe institutionele kader van België op het
vlak van leefmilieu meerdere coördinatiemechanismen ingevoerd35:
-

-

-

de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL), een orgaan dat is samengesteld uit de
federale en gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor het leefmilieu in België;36
het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)37, bestaande uit
vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke overheden inzake leefmilieu. Dit
comité is samengesteld uit leden van ministerkabinetten en ambtenaren van de
administratie en bereidt het Belgische standpunt voor deelname aan internationale
onderhandelingen en de implementatie van beslissingen in verband met de productie,
het op de markt brengen, de export, de import, de kennisgeving, de evaluatie en de
verkleining van het risico van chemische producten, de effecten van chemische producten
en hun afvalstoffen op het milieu en de gezondheid voor;
de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL), een orgaan dat toeziet op de emissies in
de atmosfeer en op de structurering van de gegevens inzake lucht;38
de Groep Noordzee en Oceanen;
de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), bestaande uit
vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke ministers.39 Vertegenwoordigers van
de gewestelijke minister-presidenten nemen eveneens deel aan de werkzaamheden van
deze raad. Bovendien heeft dit orgaan oog voor de deelname van alle door zijn
besluitvormingsproces betroffen partijen. Nemen zo eveneens deel of worden
geraadpleegd: vertegenwoordigers van ngo's (leefmilieu, ontwikkelingssamenwerking en
consumentenbescherming), vakbonden, werkgevers, het bedrijfsleven en de
wetenschappelijke gemeenschap.
het National Environment Health Action Plan (NEHAP): aangezien de politieke
verantwoordelijken op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau almaar meer oog
hebben voor de gevolgen van het leefmilieu voor de gezondheid van de burger,40 heeft
België er zich bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toe verbonden om een milieugezondheidsplan uit te werken.

35

Voor een algemeen overzicht van alle internationale thema's die met leefmilieu verband houden, verwijzen we
met name naar https://www.health.belgium.be/fr/affaires-internationales#ccpie.
36
https://www.health.belgium.be/fr/la-conference-interministerielle-de-lenvironnement-cie.
37
https://www.health.belgium.be/fr/comite-de-coordination-de-la-politique-internationale-de-lenvironnementccpie. 38 http://www.irceline.be/fr.
38
http://www.irceline.be/fr.
39
http://www.frdo-cfdd.be/fr.
40
http://www.nehap.be/fr.
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1. Federaal institutioneel kader
Op federaal niveau is de dienst 'Risicobeheersing' van het Directoraat-generaal (DG) Leefmilieu
(DG5) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu (VVVL) belast met het voorkomen van milieuschade, intoxicaties en andere gevaren
voor de gezondheid die gevaarlijke producten en chemische substanties kunnen veroorzaken41.
De Cel ‘Biociden’ die daar deel van uitmaakt, is belast met het beheer en de wetenschappelijke
evaluatie van toelatingsdossiers voor het in de handel brengen van biociden. De Minister van
Leefmilieu reikt de vergunningen uit op basis van het advies verstrekt door het Comité voor
advies inzake biociden. Tot slot beschikt het DG5 over een dienst 'Inspecties' belast met het
uitoefenen van het toezicht op de naleving van de van kracht zijnde reglementering inzake
biociden en chemische stoffen. Ze zijn met name bevoegd voor het uitvoeren van bepaalde
controles bij verkopers en gebruikers.
Het DG Dier, Plant en Voeding (DG4) van de FOD VVVL is bevoegd voor de regelgeving en normen
inzake kwaliteit en gezondheid voor alle producten die terechtkomen in de voedselketen42. De
Dienst ‘Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten’ is verantwoordelijk
voor de normen betreffende contaminanten en ongewenste stoffen in dierenvoeder. De Dienst
‘Pesticiden en Meststoffen’ van dit DG is belast met het beheer van de dossiers voor de
goedkeuring van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik die in België in de handel
werden gebracht. De Minister van Volksgezondheid verleent de erkenning op advies van een
Erkenningscomité. Dat is samengesteld uit deskundigen van de administraties en van
wetenschappelijke instellingen; verder zijn in dit Comité alle federale en regionale bevoegde
overheden vertegenwoordigd.
Wat voedselveiligheid aanbelangt, is de FOD VVVL eveneens belast met het
voedselveiligheidsbeleid. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) 43 oefent toezicht uit op de toepassing van de wetgeving van de voedselveiligheid 44. Het
is zodoende belast met:
-

-

de controle, de analyse en de expertise van voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle
stadia van de voedselketen (productie, verwerking, opslag, transport, handel, in- en
uitvoer);
de aflevering van erkenningen, vergunningen en licenties die toelaten bepaalde
activiteiten binnen de voedselketen uit te werken;

41

https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/influences-de-lenvironnement/produitschimiques-la-prudence-est-de-mise.
42
https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux. 43 http://www.afsca.be/.
43
http://www.afsca.be/.
44
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation.
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-

het uitwerken van een systeem voor opspoorbaarheid en identificatie, zodat de
voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van productie en verwerking kunnen
worden gevolgd.

Het FAVV neemt in het kader van officiële controles stalen van voedingsmiddelen en van
dierenvoeder om er het gehalte aan POP's van te bepalen, zoals van dioxines, PCB's en
organochloorpesticideresiduen. Daarnaast voert dit agentschap ook inspecties uit bij handelaars
en bij gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, om de goede landbouwpraktijken na te gaan:
erkende producten, gebruiksdosis, gewassen, ...

2. Gewestelijke institutionele kaders
Door diverse hervormingen van de bijzondere wet die de bevoegdheden over de federale staat
en de diverse entiteiten verdeelt45, werden de gewestelijke bevoegdheden uitgebreid voor wat
de bescherming van het leefmilieu, het waterbeleid en het natuurbehoud betreft:
o stedenbouw en ruimtelijke ordening;
o de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging en aantasting, met name van de
bodem, de ondergrond, het water en de lucht;
o de strijd tegen geluidshinder;
o het afvalstoffenbeleid (met uitzondering van radioactief afval);
o de bescherming van de watervoorziening, met inbegrip van de technische reglementering
met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater, de zuivering van afvalwater en de
riolering;
o de bescherming en het behoud van de natuur;
o de zones van groene ruimten, de parkzones, de groene zones;
o de riviervisserij;
o de viskweek;
o de landbouwhydraulica en de onbevaarbare waterlopen;
o de ontwatering;
o de polders en wateringen:
o het landbouwbeleid en de zeevisserij;
o het dierenwelzijn.
En aangezien de Gewesten dus over een reële autonomie beschikken, hebben ze elk ook een
eigen institutioneel kader. Daarover hieronder meer.

45

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980080802&table_name=loi, in
het bijzonder artikel 6, §1, I tot V.46 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/membercountries/belgium_fr#la_belgique_dans_l'ue.

P a g e 24 | 121

a) Institutioneel kader van het Vlaams Gewest
De organisatiestructuur van het beleidsdomein Omgeving in het Vlaamse Gewest wordt
weergegeven in figuur 2. Aansluitend worden de rol en de verantwoordelijkheden van de
verschillende entiteiten toegelicht.
Departement Omgeving
Het Departement Omgeving (OMG) staat in voor de voorbereiding, opvolging en evaluatie van
het beleid. Duurzaamheid, integratie en afstemming staan hierbij centraal. Het departement
ondersteunt en voert zelf ook sensibiliseringsacties uit, zorgt voor de handhaving van het
omgevingsbeleid en behandelt omgevingsvergunningsdossiers en erkenningen.
Op initiatief van het Departement is een coördinatie voorzien inzake de problematiek van de
chemische stoffen (implementatie Europese en internationale verplichtingen, standpuntbepaling
Vlaamse overheid, beleidsvorming …) waarvan ook de betrokken Vlaamse overheden buiten het
departement zelf deel uitmaken.

Figuur 2. Organisatiestructuur Beleidsdomein Omgeving in het Vlaamse Gewest

Agentschappen.
De agentschappen voeren het beleid uit en geven beleidsinput over leefmilieu, natuur en
energie. De agentschappen en het departement overleggen op gestructureerde wijze en wisselen
systematisch informatie uit.
Het Beleidsdomein Omgeving omvat verschillende agentschappen:
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•

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
o ondersteunt het duurzaam beheer en het versterken van natuur-, bos- en
groenvoorzieningen;
o beheert groene domeinen van het Vlaamse Gewest en partners.

•

Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (INBO)
o verricht wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkeling en duurzaam gebruik van de
natuur;
o stelt natuurjaarrapporten op.

•

Vlaams Energieagentschap (VEA)
o voert het op duurzaamheid gerichte energiebeleid uit door het bevorderen van rationeel
energieverbruik en milieuvriendelijke energieproductie.

•

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
o
o
o
o

•

ondersteunt de bescherming en het herstel van de atmosfeer- en waterkwaliteit;
beoordeelt de toestand van atmosfeer en water;
rapporteert (twee)jaarlijkse via MIRA over de milieutoestand;
reguleert en integreert het waterbeleid.
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

o staat in voor het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen;
o staat in voor de bodemsanering en de aanpak van bodemverontreiniging.
•

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
o streeft naar een kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte;
o staat in voor de beheersing van de mestoverschotten.

•

Agentschap Onroerend Erfgoed
o heeft o.a. als taak de inventarisering en bescherming van waardevolle gebouwen,
landschappen, archeologische sites en varend erfgoed.

•

Agentschap Wonen-Vlaanderen
o bereidt het woonbeleid voor, ontwikkelt en evalueert het met extra aandacht voor de
realisatie van het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen;
o voert het Vlaamse woonbeleid uit, met het oog op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor
iedereen.
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•
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt sociaal wonen mogelijk
door:
o lokale sociale woonorganisaties (voornamelijk sociale huisvestingsmaatschappijen en
sociale verhuurkantoren) te financieren en te ondersteunen bij het realiseren en verhuren
van sociale woningen;
o wooninfrastructuur (bv. wegen, riolering, groenaanleg) bij sociale woonprojecten aan te
leggen of te financieren;
o de Vlaamse Woonlening te verstrekken aan particulieren (woonkrediet aan voordelig
tarief).
•

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
o staat in voor de regulering, de controle en het bevorderen van de transparantie van de
elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest.

Samen vormen al deze entiteiten, Departement en Agentschappen, het Beleidsdomein
Omgeving.

MiNa-raad.
•
•
•
•

brengt advies uit over het milieubeleid en over het milieuaspect van duurzame
ontwikkeling;
draagt bij tot de visie op het milieubeleid en op het milieuaspect van duurzame
ontwikkeling;
volgt maatschappelijke en beleidsontwikkelingen over milieu en over het milieuaspect
van duurzame ontwikkeling;
levert reflecties over beleidsnota's over het milieubeleid en over de milieuaspecten van
duurzame ontwikkeling in Vlaanderen.

b) Institutioneel kader van het Waalse Gewest
i.

De SPW in het algemeen en de instellingen van openbaar nut.

De Waalse Overheidsdienst (hierna "SPW" genoemd), d.w.z. de Waalse overheid, bestaat uit een
secretariaat-generaal (SG), een transversale directie-generaal (DGT) en zeven operationele
directies-generaal (DGO). http://www.wallonie.be/ http://www.wallonie.be/fr/guide/guideservices/15955
Het secretariaat-generaal oefent transversale bevoegdheden uit zoals interne en externe
communicatie, gewestelijk beleid inzake duurzame ontwikkeling, coördinatie van de Europese
structuurfondsen of audits. Het is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de
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programma's die de verschillende directies gemeen hebben: Marshall-plan, Lucht-klimaatplan,
sociaalcohesieplan. Daarnaast is het secretariaat-generaal ook bevoegd voor de human
resources en de administratie van het hele personeel van de SPW.
De transversale directie-generaal begeleidt en assisteert alle diensten van de SPW, met name op
het gebied van begroting, boekhouding, informatica, beheer van roerend en onroerend goed.
De operationele directies-generaal zijn verantwoordelijk voor het beheer van specifieke materies
en bevoegdheden. De belangrijkste bevoegdheden zijn de volgende:
• DGO1: wegen en gebouwen
• DGO2: mobiliteit en waterwegen
• DGO3: landbouw, natuurlijke hulpbronnen, leefmilieu
• DGO4: Ruimtelijke ordening, huisvesting, erfgoed, energie
• DGO5: plaatselijke besturen, maatschappelijk welzijn, gezondheid
• DGO6: economie, werkgelegenheid, onderzoek
• DGO7: fiscaliteit
Naast de SPW telt het Waals Gewest ook een dertigtal andere organisaties die opdrachten van
openbare dienst (OOD) verzekeren. Zij zijn actief op verschillende gebieden zoals economie (ASE,
AWEX, CESW...), leefmilieu (SPGE, SPAQUE...), werkgelegenheid (FOREM, IFAPME...) of
maatschappelijk welzijn en gezondheid (AWIPH).
ii.

De operationele directie-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Leefmilieu (hierna DGARNE of DGO3).

http://environnement.wallonie.be/ https://agriculture.wallonie.be/accueil
DGARNE staat garant voor en is betrokken bij de uitvoering van het beleid van de Waalse regering
inzake duurzame ontwikkeling, met name op het vlak van landbouw, bosbouw, biodiversiteit en
leefmilieu.
De visie van DGARNE luidt als volgt: "Goed leven in Wallonië, door de natuurlijke hulpbronnen te
herwaarderen en ze voor toekomstige generaties te vrijwaren".
DGARNE heeft de volgende algemene opdrachten:
• het beheert het natuurlijk, agrarisch en ruraal erfgoed van het Waals Gewest op het vlak
van preventie, bescherming en herstel;
• het stelt ontwikkelingspijlers voor, in overeenstemming met de regeringsverklaring, met
betrekking tot de landbouw- en leefmilieusector, met inbegrip van de natuurlijke
hulpbronnen;
• werkt ontwikkelingspijlers uit, in overeenstemming met de regeringsverklaring, met
betrekking tot de landbouw-, bosbouw- en leefmilieusector, met inbegrip van de
natuurlijke hulpbronnen;
• verzekert de overheidsopdrachten op het gebied van leefmilieu, landbouw en bosbouw
zoals vastgelegd in de wetgeving; beïnvloedt gewestelijke, nationale en internationale
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•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

beleidsbeslissingen
door
de
opname
van
leefmilieu-,
landbouwen
bosbouwaandachtspunten erin te bevorderen;
detecteert en beheert ongevallen met gevolgen voor het leefmilieu;
monitort de naleving van de duurzame ontwikkelingsvereisten in de primaire, secundaire
en tertiaire sectoren; werkt mee aan de duurzame ontwikkeling van de economische
sectoren (industriële en dienstensectoren) van het Gewest door toe te zien op de naleving
van de leefmilieuregelgeving voor zowel hun productie als hun processen en hen aan te
moedigen om hun ecologische voetafdruk onder controle te houden en tegelijkertijd te
streven naar een concurrerende kwaliteitsproductie;
verzekert de voorbereiding, opvolging en uitvoering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid;
zorgt voor duurzame ontwikkeling, met name in de vorm van een concurrerende, op
kwaliteit gerichte land- en bosbouwsector, en draagt zo bij tot de dynamiek van de
plattelandsgebieden, met name in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
beheert en controleert het betaalorgaan voor de ELGF/ELFPO-steunbetalingen;
certificeert de kwaliteit van dieren, dierlijke producten, plantaardig reproductiemateriaal
en van de producten, met bijzondere gereglementeerde vermelding en de daarmee
verband houdende controles;
garandeert de bescherming en ontwikkeling van de biodiversiteit;
stelt de bepalingen op over het afvalbeheer, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar
preventie, en voor de bescherming en sanering van de bodem en de ondergrond;
staat in voor het beheer, de opvolging en uitvoering van de wetgeving inzake
landbouwrampen;
staat voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van het Waalse dierenwelzijnsbeleid
en oefent een repressieve controle uit op de naleving van deze wetgeving.

De DGARNE bestaat uit een eenheid die rechtstreeks afhangt van de directeur-generaal, een
functionele en ondersteunende directie, een permanente cel voor milieu en gezondheid en elf
specifieke departementen, namelijk:
• Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten
• Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu
• Departement Ontwikkeling
• Departement Steun
• Departement Landbouw
• Departement Natuur en Bossen
• Departement Landelijke Zaken en Waterlopen
• Departement Bodem en Afvalstoffen
• Departement Vergunningen en Machtigingen
• Departement Leefmilieu en Water
• Departement Handhaving en Controles

P a g e 29 | 121

iii.

Waals Agentschap voor Lucht & Klimaat (AWAC) http://www.awac.be/

Een directie met afzonderlijk beheer
Het Agentschap werd opgericht in 2008, vanuit de Cel Lucht van de voormalige directie-generaal
Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGRNE, thans DGO3). Door de wederzijdse
betrokkenheid van leidende ambtenaren bij besluitvormingsorganen blijft er een nauwe band
bestaan tussen het Agentschap en de DGO 3.
Een alomvattende strategie om de lucht en het klimaat te vrijwaren
Het Agentschap vertegenwoordigt het Gewest op nationaal niveau en in internationale
organisaties met betrekking tot lucht en klimaat; het coördineert de opvolging van de
onderhandelingen, zorgt ervoor dat beslissingen worden omgezet in Waalse wetgeving en zorgt
voor de uitvoering ervan. In overleg met de Waalse regering en de departementen van de SPW
werkt zij aan een globale strategie voor het Gewest om de luchtkwaliteit te verbeteren, de
klimaatverandering tegen te gaan en de ozonlaag in de stratosfeer te beschermen. Daartoe heeft
de Waalse regering het "Klimaatdecreet" goedgekeurd, dat in de wetgeving algemene en
sectorale doelstellingen vastlegt met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen en de bescherming van het leefmilieu. In de tekst wordt ook aangegeven welke
instrumenten daarvoor moeten worden gebruikt, waaronder het Plan Lucht Klimaat Energie.
Beter ademen is beter leven
AWAC bewaakt de luchtkwaliteit, draagt bij aan de analyse van de effecten van vervuiling op de
gezondheid en het leefmilieu en ontwikkelt instrumenten om zich hiertegen te beschermen en
aan de gewestelijke en Europese luchtkwaliteitseisen te voldoen. Het verstrekt ook adviezen bij
de beoordeling van de milieuvergunningsaanvragen, van de aanvragen voor een gecombineerde
vergunning en van de vergunningsherzieningen. Het beheert het Waalse netwerk van
meetstations voor de luchtkwaliteit, staat in voor de emissie-inventarisatie van
luchtverontreinigende stoffen (met name CO2, NOx, SO2, CH4, zwevende deeltjes, zware
metalen, vluchtige organische verbindingen, persistente organische verontreinigende stoffen) en
stelt emissieprognoses op middellange termijn op. Fijne zwevende deeltjes en ozon in het
bijzonder vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en er moeten structurele maatregelen
worden genomen om de uitstoot ervan te verminderen en pieken in de verontreiniging te
voorkomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de voornaamste bronnen, d. w. z. verkeer,
verwarming van gebouwen en industriële activiteiten. Het Agentschap coördineert samen met
de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (CELINE) en het Gewestelijk Crisiscentrum van de SPW
bepaalde actieplannen in geval van verontreinigingsepisodes.
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Emissierechten voor broeikasgassen, een nieuwe markt om te beheren
In het kader van het Kyotoprotocol en de Europese regeling voor de handel in emissierechten
valideert AWAC de uitstoot van de bedrijven in het gewest en organiseert het de uitvoering van
de flexibiliteitsmechanismen. Het beheert het Waalse Kyotofonds, opgericht voor de verkoop en
aankoop van emissierechten (Emission trading), overeenkomstig de modaliteiten die werden
vastgelegd door de Waalse regering. Dit is een van de redenen waarom het Agentschap het
statuut kreeg van een directie met afzonderlijk beheer, wat dit werk vergemakkelijkt.

c) Institutioneel kader van Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en
energie van he Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is
een Autonome Bestuursinstelling (ABI) van eerste
categorie die werd opgericht door het koninklijk besluit
van 8 maart 1989 (BS 24/3/89).
Om zijn opdrachten naar behoren te vervullen, koos
Leefmilieu Brussel voor een vrij soepele en dynamische
interne organisatiestructuur, rekening houdend met
bepaalde grote thema's.
Leefmilieu Brussel heeft veel opdrachten en die hebben
betrekking op verschillende thema's en tal van
beroepen. We kunnen ze verdelen over 6 pijlers:
•
•

•
•

De eerste pijler betreft de bescherming van het leefmilieu ten dienste van de
levenskwaliteit, de sociale cohesie, de economie en de werkgelegenheid.
De tweede pijler heeft betrekking op de planning, d.w.z. het uitstippelen van strategische
en thematische plannen voor uiteenlopende materies. De derde betreft de ontwikkeling,
de instandhouding en het beheer van de groene ruimten en de biodiversiteit.
Vervolgens is er het duurzaam beheer van energie en gebouwen, met in het bijzonder de
EPB en de energiepremies.
Het informeren en sensibiliseren van verschillende doelgroepen is eveneens een
elementaire werkpijler voor Leefmilieu Brussel, net als onderzoek en gegevensanalyse,
vooral rond luchtkwaliteit.

Leefmilieu Brussel ziet erop toe dat de milieuwetgeving wordt nageleefd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest door preventieve controles te plannen en inspecties uit te voeren in alle
activiteitendomeinen die een impact hebben op het leefmilieu (afvalstoffen, asbest, laboratoria
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die ggo’s gebruiken, verwarmingsinstallaties, elektromagnetische stralingen, geluidshinder,
enz.). Dankzij deze controles kunnen inbreuken, overlast, gevaren voor de volksgezondheid en
schade aan het leefmilieu vermeden worden. Wat controle en toezicht betreft, is Leefmilieu
Brussel belast met de ontwikkeling en de toepassing van het plan voor preventieve inspecties.
Dit plan vormt een instrument voor de toepassing van – zowel de Europese als de gewestelijke –
milieuwetgeving, en beschrijft de manier waarop Leefmilieu Brussel inspectie aanpakt. Dit plan
werd begin 2016 door de regering goedgekeurd.
Leefmilieu Brussel zorgt voor de preventie van en de strijd tegen verontreiniging en overlast. In
dat kader gelden de milieuvergunningen als een handig middel om de activiteiten van de
bedrijven te omkaderen en de hinder die ze veroorzaken te beperken, zodat huisvesting,
economische activiteiten en recreatie binnen het Gewest op een evenwichtige manier naast
elkaar kunnen bestaan. Leefmilieu Brussel draagt zodoende bij tot een gecoördineerd beheer van
het overheidsoptreden inzake de preventie van en de strijd tegen verontreiniging en overlast, en
vervult tegelijk een rol als expert binnen die domeinen.
Leefmilieu Brussel voert de verplichtingen uit van het Plan voor de preventie en het beheer van
afvalstoffen. Samen met het BISA, het Agentschap Net Brussel en andere dataverstrekkers
(Go4Circle, Ressources, Coberec) draagt het bij tot de werkzaamheden van het observatorium
voor hulpbronnen en afvalstoffen dat werd opgericht in het kader van het GPCE. Verder draagt
het ook bij tot de aanpassing van de Brusselse wetgeving binnen dit domein en werkt het rond
dit thema op intergewestelijk en Europees niveau.
Leefmilieu Brussel is belast met de uitvoering van de wetgeving betreffende verontreinigde
bodems. Concreet stelt het de inventaris van de bodemtoestand op en houdt het deze up-todate, informeert het de betrokken partijen over hun verplichtingen inzake bodembeheer,
controleert het verontreinigende installaties en geeft het technische adviezen over de
uitgevoerde studies en werkzaamheden. En Leefmilieu Brussel streeft er ook naar braakliggende
en verontreinigde percelen opnieuw op te nemen in het economisch circuit.
Door de zesde staatshervorming is het thema ‘dierenwelzijn’ een gewestelijke bevoegdheid
geworden en werd Leefmilieu Brussel aangewezen als bevoegde administratie. Bijgevolg heeft
Leefmilieu Brussel de aspecten van dit nieuwe thema opgenomen in zijn werking en stippelt het
een beleid uit voor de bescherming en bevordering van het dierenwelzijn, aangepast aan een
stedelijke context.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelt een gecoördineerde strategie om het Europese
en internationale beleid inzake lucht, klimaat en energie uit te voeren. Het geïntegreerde LuchtKlimaat-Energieplan, dat het kader vormt voor deze strategie, werd in juni 2016 goedgekeurd
door de Regering. Het plan omvat de verbintenissen die het Gewest is aangegaan in het kader
van het Europese Energie-Klimaatplan 2020 en past in een langetermijnstrategie (2050). Het is
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Leefmilieu Brussel dat de uitwerking en de uitvoering van deze strategieën coördineert.
Daarnaast staat het ook in voor de uitvoering van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing (BWLKE) dat werd goedgekeurd in 2013 en dat het regelgevend kader bepaalt
voor het Gewest, en vertegenwoordigt het instituut het Gewest in de supraregionale coördinatieinstanties, zoals ENOVER, het CCIM en de NKC. En het is belast met gerichte dringende
maatregelen zoals het pollutiepiekplan (door het vervoer gegenereerde luchtverontreiniging).
Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) legt de normen en
voorschriften vast voor gebouwen (die samen met het transport in het Gewest de sterkste
invloed hebben op de klimaatverandering). De reglementering heeft zowel betrekking op de
verschillende aspecten (werken, certificatie, verwarming en klimaatregeling) van de
energieprestatie van gebouwen (EPB) als op het PLAGE-programma (Plan voor Lokale Actie voor
het Gebruik van Energie).
Leefmilieu Brussel monitort de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het
Luchtlaboratorium controleert de kwaliteit van de omgevingslucht aan de hand van een netwerk
van 10 meetstations die permanent de concentratie van verschillende verontreinigende stoffen
registreren. Zo kan worden nagegaan of de luchtkwaliteitsnormen worden nageleefd die zijn
vastgelegd in de Europese richtlijnen, en kan de dagelijkse luchtvervuilingsindex worden
berekend. Het Luchtlaboratorium zorgt ook voor de vertegenwoordiging in en de deelname aan
de opdrachten van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). Sinds 2000 bestaat
voorts ook de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling (RCIB) die zich bezig houdt
met problemen van binnenhuisvervuiling ter ondersteuning van medische diagnoses.
Leefmilieu Brussel staat in voor de ontwikkeling van de toekomstvisie op het geïntegreerd en
duurzaam beheer van water, en zorgt voor een gecoördineerd beheer van de acties op het
Brusselse grondgebied. Zo is Leefmilieu Brussel dus niet enkel verantwoordelijk voor de
uitvoering van het Waterbeheerplan dat de Regering in 2012 goedkeurde, maar ook voor het
Regenplan en de Kaderordonnantie Water. Deze verschillende documenten beogen het behoud
van een goede kwantiteit en kwaliteit van de 5 grondwaterlichamen in het Gewest, de monitoring
van een honderdtal drinkwaterwinningen en winningen van water voor industrieel gebruik, de
monitoring van waterlopen, vijvers en vochtige gebieden, de ontwikkeling van het blauwe
netwerk, maar ook andere doelstellingen zoals de verbetering van het rioleringsnet om het
overstromingsrisico te beperken.
In het kader van de instandhouding en het beheer van de groene ruimten en de biodiversiteit
werd er een Natuurplan uitgewerkt naar aanleiding van de goedkeuring van de
Natuurordonnantie in 2012 dat in de lente van 2016 door de regering werd goedgekeurd. Dit
plan beoogt de ontwikkeling van de plaats van de natuur en de groene en blauwe infrastructuur
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl de implementatie van Europese richtlijn
2009/128/EG in verband met het terugdringen van de risico's die gepaard gaan met het gebruik
P a g e 33 | 121

van pesticiden en met name de uitwerking en opvolging van het gewestelijk programma voor
pesticidenreductie wordt voor het Brusselse Gewest door Leefmilieu Brussel verzekerd.
Leefmilieu Brussel staat in voor het technisch beheer en het regelmatig onderhoud van de
natuurgebieden en -reservaten, de bossen en het Zoniënwoud, garandeert voor alle Brusselaars
de toegang ertoe en een kwaliteitsvol onthaal, en gaat tegelijk het verlies van biodiversiteit
tegen.
Leefmilieu Brussel is belast met het tuinbouwkundig en technisch onderhoud van de groene
ruimten en met de bewakingsopdracht in alle gewestelijke groene ruimten. Het beheer is
gebaseerd op ecologische principes, zoals het mijden van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden, het terugdringen van het gebruik van chemische producten, de opwaardering van
groenafval als compost, het behoud van dood hout in bossen, enz.
Leefmilieu Brussel wil de burgers niet alleen informeren over en bewustmaken van hun rechten
en verplichtingen op leefmilieuvlak, maar ook over en van alles wat er bestaat en
geïmplementeerd wordt om zich gedragingen eigen te maken, die meer oog hebben voor het
milieu. En tot slot werd er ook een programma voor milieu- en energie-educatie
geïmplementeerd, dat rond twee prioriteiten is opgebouwd: de kinderen bewustmaken van de
grote milieu-uitdagingen en het milieubeheer van de school verbeteren.

B. In aanmerking te nemen internationale en Europese verplichtingen en
verbintenissen
België is lid van meerdere, zowel regionale als internationale organisaties en ratificeerde al
verschillende internationale overeenkomsten in het kader van de strijd ter bescherming van het
leefmilieu. Deze verschillende internationale verbintenissen werden opgenomen in
onderstaande tabel:

Tabel 2. Internationale verbintenissen die in het beleid aangaande POP-eliminatie in
aanmerking genomen moeten worden
Organisaties, Akkoorden, programma's

Europese Unie

Opmerkingen

Datum van ratificatie

Aanvankelijk ging het om de Europese
Economische Gemeenschap die in 1957
bij het Verdrag van Rome werd
ingesteld. België sloot zich op 1 januari
1958 aan bij deze Gemeenschap.

10 juli 2008
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Verder is het land ook sinds 1 januari
1999 lid van de eurozone en sinds 26
maart
1995
lid
van
de
46
Schengenruimte.
België trad al in 1948 toe tot de
Organisatie
voor
Europese
Economische Samenwerking (OESO).48

13 september 1961

Verdrag van Stockholm

Dit verdrag regelt de eliminatie of de
beperking van de uitstoot van
persistente
organische
verontreinigende stoffen in het
leefmilieu. Het werd vrijgegeven voor
ondertekening op 23 mei 2001 en werd
op 17 mei 2004 van kracht.49

25 mei 2006

Verdrag van Rotterdam

Dit verdrag verzekert de uitwisseling
van
informatie
over
bepaalde
chemische producten en gevaarlijke
pesticiden
die
internationaal
verhandeld worden. Het werd
vrijgegeven voor ondertekening op 10
september 1998 en werd op 24 februari
2004 van kracht.50

23 oktober 2002

OSPAR-verdrag

Dit instrument heeft tot doel om het
mariene milieu van de Noordzee en de
Noordoostelijke Atlantische Oceaan te
beschermen. Het werd vrijgegeven
voor ondertekening in 1998 en werd op
25 maart 1998 van kracht.51

20 januari 1999

Verdrag van Aarhus

Dit verdrag wil het publiek informeren
over en laten participeren in het
besluitvormingsproces
rond
milieuaangelegenheden. Het werd
vrijgegeven voor ondertekening op 25
juin 1998 in het kader van de

21 januari 2003

Conventie betreffende de OESO

47

46

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_fr#la_belgique_dans_l'ue.
Ter informatie, vgl. OCDE360 Belgique, Quel classement pour la Belgique, 2015, link.
48
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/liste-des-pays-de-l-ocde.htm.
49
http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx.50
http://www.pic.int/LesPays/Etatdesratifications/tabid/1759/language/fr-CH/Default.aspx.
50
http://www.pic.int/LesPays/Etatdesratifications/tabid/1759/language/fr-CH/Default.aspx.
51
https://www.ospar.org/.
47
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Economische Commissie voor Europa
van de Verenigde Naties en werd op 30
oktober 2001 van kracht.52

Verdrag van Bazel

Dit verdrag maakt de controle op de
grensoverschrijdende bewegingen van
gevaarlijke afvalstoffen en hun
eliminatie
mogelijk.
Het
werd
vrijgegeven voor ondertekening in
1989 en werd op 5 mei 1992 van
kracht.53

1 november 1993

Protocol van Kiev

Dit instrument voor het PRTR-register
('Polluant Release and Transfer
Register') in, waarmee gevolg gegeven
wordt aan het Verdrag van Aarhus. Het
werd vrijgegeven voor ondertekening
op 21 maart 2003 en werd op 8 oktober
2009 van kracht.54

12 maart 2009

Protocol van Montreal

Dit protocol reglementeert de
productie van en de internationale
handel in chemische producten die de
ozonlaag aantasten. Het werd
vrijgegeven voor ondertekening op 16
september 1987 en werd op 1 januari
1989 van kracht.55

30 december 1988

Verdrag betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging
over lange afstand (LRTAP)

Dit verdrag beoogt de uitwerking van
beleidslijnen en strategieën ter
beperking van de atmosferische
uitstoot en tot deelname aan een
programma voor de monitoring en
evaluatie van het vervoer over lange
afstand van deze uitstoot. Het werd
vrijgegeven voor ondertekening op 17
november 1979 en werd op 28 januari
1988 van kracht.56

15 juli 1982

52

https://www.unece.org/env/pp/introduction.html et https://www.health.belgium.be/fr/la-convention-daarhusles-droits-du-public-en-matiere-denvironnement.
53
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx.
54
http://www.unece.org/env/pp/prtr.html. 55 http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montrealprotocol-substances-deplete-ozone-layer.
55
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer.
56
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/the-air-convention-and-itsprotocols/the-convention-and-its-achievements.html.
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Protocol van Aarhus bij het LRTAP-verdrag

Het betreft hier een protocol bij het
LRTAP-verdrag over POP's. Het werd
vrijgegeven voor ondertekening op 24
juni 1998 en werd op 23 oktober 2003
van kracht.57

21 januari 2003

Op het niveau van de Europese Unie moeten er meerdere types wetgeving in aanmerking worden
genomen: de verordeningen die rechtstreeks van toepassing zijn en de richtlijnen die vooraf
moeten worden omgezet naar federaal en/of regionaal recht. Tabel 3 geeft een overzicht van de
Europese teksten die betrekking hebben op het beheer van POP's:

Wetgeving

Benaming

Betrokken POP's

POP-verordening
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees betreffende
persistente
organische Allemaal behalve PCP
Parlement en de Raad van 29 april 2004
verontreinigende stoffen en tot wijziging van
Richtlijn 79/117/EEG. Retranscriptie van het Verdrag
van Stockholm en van het PRTR-protocol van UNECE
(Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties)

Voedingsmiddelen en diervoeders
Verordening (EG) nr. 901/2009 van de
Commissie van 28 september 2009

inzake een in 2010, 2011 en 2012 uit te voeren
gecoördineerd
meerjarig
communautair
controleprogramma tot naleving van de
maximumgehalten en ter beoordeling van de
blootstelling van de consument aan residuen van
bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van
plantaardige of dierlijke oorsprong

Chloordaan, DDT, dieldrin,
aldrin, endosulfan, endrin,
HCB, heptachloor, α-HCH,
β-HCH, lindaan

57

http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat dit Protocol gewijzigd werd
op 18 december 2009. De wijzigingen in kwestie zijn echter nog niet van kracht, met uitzondering van de Bijlagen V
en VIII, die op 13 december 2010 in werking traden. 58 Zie ter zake met name http://fytoweb.be/fr/plan-dereduction/chronologie/le-programme-actuel
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Verordening (EG) nr. 299/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 maart
2008, tot wijziging van Verordening (EG) nr.
396/2005 van 23 februari 2005, tot wijziging
van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad

Betreffende
de
maximumgehalten
aan
bestrijdingsmiddelenresiduen
in
of
op
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en
dierlijke oorsprong

HCB, heptachloor, aldrin,
dieldrin, endrin, DDT,
chloordaan, Mirex,
toxafeen, endosulfan,
lindaan, α-HCH, β-HCH,
chloordecon, PeCB

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de
Commissie van 19 december 2006

Tot vaststelling van de maximumgehalten aan PCB, dioxines/furanen
bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 1883/2006 van de
Commissie van 19 december 2006

Tot
vaststelling
van
bemonsteringsen PCB, dioxines/furanen
analysemethoden voor de officiële controle op het
gehalte aan dioxines en dioxineachtige PCB's in
bepaalde levensmiddelen

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 mei 2002

Inzake ongewenste stoffen in diervoeding

Aldrin, dieldrin, toxafeen,
chloordaan, DDT,
endosulfan, endrin,
heptachloor, HCB, HCH,
dioxine, PCB

In de handel brengen, verkoop en gebruik

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober
2009, tot intrekking van de Richtlijnen
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

Betreffende het op de markt brengen van HCB, heptachloor, aldrin,
gewasbeschermingsmiddelen
dieldrin, endrin, DDT,
chloordaan, Mirex,
toxafeen, endosulfan,
lindaan, α-HCH, β-HCH,
chloordecon, PeCB, PCP

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012

Betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke Allemaal
chemische stoffen (PIC-verordening)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 18
december 2006

Inzake de Registratie en Beoordeling van en de
Autorisatie en Beperkingen ten aanzien van
Chemische Stoffen (REACH), tot oprichting van een
Europees Agentschap voor chemische stoffen
(ECHA), houdende wijziging van Richtlijn
1999/45/EG

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009

Tot vaststelling van een kader voor communautaire Pesticiden
actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik
van pesticiden

Richtlijn 2011/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 8 juni 2011

Betreffende beperking van het gebruik van bepaalde Polybroombifenylen
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische (PBB),
apparatuur

PBT (Persistent,
Bioaccumulerend en
Toxisch) volgens bijlage
XIII bij de Verordening
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polybroomdifenylethers
(PBDE)

Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 16 februari 1998

Betreffende het op de markt brengen van biociden

Allemaal

Afval en verontreinigende stoffen
Verordening (EG) nr. 1013/2006 (tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 259/93)

Betreffende de overbrenging van afvalstoffen

PCB’s

Verordening (EG) nr. 166/2006 van het
Betreffende de instelling van een Europees register Allemaal, behalve PFOS
Europees Parlement en de Raad van 18 januari
inzake de uitstoot en overbrenging van
2006, tot wijziging van de Richtlijnen
verontreinigende stoffen
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (tot
intrekking van Beschikking 2000/479/EG (EPER))
Richtlijn 2008/1/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 januari 2008 (tot
intrekking van Richtlijn 96/61/EG van de Raad
van 16 september 1996) - IPPC-richtlijn
(vervangen door Richtlijn 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 24
november 2010)

Inzake geïntegreerde preventie en beperking van de Allemaal
verontreiniging

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 19 november 2008
(tot intrekking van Richtlijn 91/689/EEG,
2006/12/EG en 75/442/EG)

Betreffende afvalstoffen

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 27 januari 2003

Betreffende afgedankte elektrische en elektronische PCB’s, PCT’s
apparatuur

Richtlijn 2000/53/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 18 september 2000

Betreffende autowrakken – Verklaringen van de PCB’s, PCT’s
Commissie

Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16
september 1996

Betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen PCB’s, PCT’s
en polychloorterfenylen (PCB's en PCT's)

PCB’s

Eau
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Richtlijn 2008/105/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008

Inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van Stoffen die geëvalueerd
waterbeleid
dienen te worden met het
oog op de mogelijke
identificatie ervan als
prioritaire stof of
prioritaire gevaarlijke stof:
PFOS, dioxines, PCB.
Milieukwaliteitsnormen
voor prioritaire stoffen en
bepaalde andere
verontreinigende stoffen:
gebromeerde
difenylethers, aldrin,
dieldrin, endrin, totaal
DDT, endosulfan, HCB,
HCH, PeCB, PCP, HAP

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 12 december 2006

Betreffende de bescherming van het grondwater HCB, heptachloor, aldrin,
tegen verontreiniging en achteruitgang van de dieldrin, endrin, DDT,
toestand
chloordaan, Mirex,
toxafeen, endosulfan,
lindaan, α-HCH, β-HCH,
chloordecon, PeCB

Richtlijn 2013/39/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 12 augustus 2013

tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn Prioritaire stoffen:
2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het
Pentabroomdifenylether
gebied van het waterbeleid
(nummer van de
congeneren: 28, 47, 99,
100, 153, 154),
endosulfan, HCB, PeCB,
PCP, HAP, PFOS, dioxines
en PCB's

Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei
1976 en Richtlijn 2006/11/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 februari 2006

Betreffende de verontreiniging veroorzaakt door Allemaal
bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch
milieu van de Gemeenschap geloosd worden

Lucht
Richtlijn 2000/76/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 4 december 2000
(vervangen door Richtlijn 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 24
november 2010)

Betreffende de verbranding van afval

Dioxines, furanen, PCB's

Andere
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Richtlijn 2012/18/EG

Betreffende de beheersing van de gevaren van zware Polychloordibenzodioxines
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en
tot wijziging en daarna houdende intrekking van de polychloordibenzofuranen
richtlijn 96/82/EG van de Raad

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 16
december 2008

Betreffende de indeling, etikettering en verpakking Allemaal
van stoffen en mengsels

Op federaal niveau moet verder ook nog andere wetgeving in aanmerking genomen worden:
Wetgeving

Benaming

Betrokken
POP's

Aanbeveling 2010/161/EU van 17
maart 2010

Betreffende de monitoring van perfluoralkylverbindingen in
levensmiddelen

PFOS

Aanbeveling 2006/88/EG van 6
februari 2006

Inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxines, furanen en
PCB's in diervoeders en levensmiddelen

Dioxines,
furanen en PCB's

Aanbeveling 2006/794/EG van de
Commissie van 16 november 2006

Inzake de monitoring van achtergrondconcentraties van dioxines,
dioxineachtige PCB's en niet-dioxineachtige PCB's in levensmiddelen

Dioxines, PCB's

Aanbeveling 2004/704/EG

Inzake de monitoring van achtergrondconcentraties van dioxines en
dioxineachtige PCB's in diervoeders

Dioxines, PCB's

van de Commissie van 11 oktober
2004

C. Overzicht van de van kracht zijnde wetgeving en reglementering inzake POP’s
1. Europees niveau
De relevante Europese verordeningen en richtlijnen die betrekking hebben op de problematiek
van POP’s, zijn opgenomen in Tabel 3 van onderhavig document. De Europese wetgeving dekt de
verplichtingen die voortvloeien uit internationale Verdragen aangaande het milieu die België
ratificeerde, evenals de verplichtingen van de aanvullende Protocollen. De meeste maatregelen
die op regionaal en/of federaal niveau werden getroffen, vloeien voort uit de omzetting en de
uitvoering van deze wetgeving, en in hoofdzaak van Verordening (EG) nr. 850/2004 houdende de
POP's.
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2. Federaal niveau
Op Federaal niveau werden er verschillende wetgevingen goedgekeurd. Deze kunnen we indelen
in de volgende categorieën:

-

o Maatregelen betreffende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het
gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, BS 11/05/1994, zoals met
name gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30 november 2011, 20 september 2012 en 19
maart 2013;

-

Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende de erkenning en de toelating van
ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren,
uitvoeren of verpakken, BS 11/05/1994, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16
januari 2006 en 16 oktober 2007;

-

Wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de
volksgezondheid, BS 11/02/1999, zoals met name gewijzigd door de wetten van 15 met 2014 en
16 december 2015;

-

Ministerieel besluit van 12 november 2007 tot benoeming van de leden van het
Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, BS 28/11/2007,
zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 26.01.2012.

-

-

-

o Programma voor de reductie van pesticiden voor landbouwkundig gebruik en biociden58
Koninklijk besluit van 15 december 2013 betreffende het federaal reductieprogramma voor de
periode 2013-2017, BS 23/12/2013

o Maatregelen betreffende levensmiddelen en producten bestemd voor diervoeder
Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere
voeding, BS 30/08/1991, zoals met name gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 april 2014,
tot omzetting van de Europese richtlijnen 2013/13/EG en 2013/14/EG;
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 tot vaststelling van maximale gehaltes aan polygechloreerde
bifenylen in sommige voedingsmiddelen, BS 31/05/2000, zoals met name gewijzigd door het
koninklijk besluit van 27 september 2006, tot omzetting van Richtlijn 2002/32/EG;

58

Zie ter zake met name http://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/chronologie/le-programme-actuel
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-

Koninklijk Besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie
bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of
het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt, BS 19/03/2002, zoals met name
gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 juli 2014, tot omzetting van Richtlijn 98/83/EG;

-

Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van
diervoeders, BS 22.08.2011;

-

Ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik
van diervoeders, BS 21.04.1999.

-

-

-

-

-

o Maatregelen betreffende water
Koninklijk Besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater, BS
23/04/1999, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 december 2003, tot omzetting van
Richtlijn 96/70/EG;
Koninklijk Besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken
van een goede oppervlaktewatertoestand, BS 13/07/2010, zoals met name gewijzigd door het
koninklijk besluit van 4 oktober 2016, tot omzetting van de Europese Richtlijnen 2000/60/EG,
2009/90/EG en 2008/105/EG.

o Maatregelen betreffende verven en vernissen
Koninklijk Besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische
stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen, BS
19/10/2005, zoals met name gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 augustus 2011, tot
omzetting van Richtlijn 2004/42/EG.
o Maatregelen betreffende gevaarlijke uitrustingen en stoffen
Koninklijk Besluit van 9 juli 1986 tot reglementering van de stoffen en preparaten die
polychloorbifenylen en polychloorterfenylen bevatten, BS 31/07/1986, tot omzetting van de
Europese richtlijnen 76/769/EEG en 85/467/EEG en aangevuld door de besluiten van de
gewestelijke regeringen;
Koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, BS 17/03/2013, zoals met name gewijzigd
door het koninklijk besluit van 19 maart 2017, tot omzetting van Richtlijn 2011/65/EU.
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3. Gewestelijk niveau
a) Vlaams Gewest
-

Milieuvergunningendecreet (opgeheven)

Op 28 juni 1985 keurde het Vlaamse Parlement het Milieuvergunningendecreet goed. Dit decreet
vormt de basis voor het zogenaamde VLAREM (Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning), dat uitvoering gaf aan het Milieuvergunningendecreet.
Het Milieuvergunningendecreet werd opgeheven door het Omgevingsvergunningsdecreet.
-

VLAREM I (opgeheven)

Op 1 september 1991 werd het eerste uitvoeringsbesluit, VLAREM I, van kracht. VLAREM I
regelde wie een milieuvergunning moet aanvragen, welke overheid hiervoor bevoegd is, welke
procedures moeten gerespecteerd worden en wie de vergunningsvoorwaarden moet
controleren.
Dit besluit werd opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015.
-

Omgevingsvergunningsdecreet en Omgevingsvergunningsbesluit

Op 25 april 2014 keurde het Vlaamse Parlement het decreet betreffende de
omgevingsvergunning goed. De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere
decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld.
De vergunningsprocedures worden geregeld in het Omgevingsvergunningsdecreet en haar
uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 (besluit tot aanwijzing Vlaamse en provinciale
projecten) en 27 november 2015 (Omgevingsvergunningsbesluit).
De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen, de beoordelingsgronden en de regels over
wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, wordt voor wat betreft milieu in de nieuwe titel V
van het DABM (Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)
geregeld. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de
milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure).
-

VLAREM II

Op 1 augustus 1995 werd het tweede uitvoeringsbesluit VLAREM II van kracht.
VLAREM II bevat de indelingslijst, die, naargelang van de graad waarin inrichtingen of activiteiten
geacht worden belastend te zijn voor de mens en het leefmilieu, deze inrichtingen of activiteiten
indeelt in drie klassen. Inrichtingen klasse 3 moeten worden gemeld bij de bevoegde overheid,
voor inrichtingen van klasse 2 en klasse 1 geldt een vergunningsplicht.
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VLAREM II bepaalt de algemene en sectorale normen waaraan een onderneming moet voldoen
om de milieuvergunning te verkrijgen en dus de bedrijfsactiviteit uit te voeren (zie ook bijlage III
en IV).
Als algemeen voorschrift is in VLAREM II voorzien dat de exploitant steeds de beste beschikbare
technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van
behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende
maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en
dergelijke meer).
De VLAREM-wetgeving stelt ook voorwaarden voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen
(zie bijlage V).
-

VLAREM III

Op 16 mei 2014 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende bijkomende algemene en
sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties goed. VLAREM III bepaalt de algemene en
sectorale normen voor GPBV-installaties, dewelke een omzetting zijn van de BBT-conclusies als
vermeld in richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010
inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).
-

Materialendecreet

Op 14 december 2011 keurden de Vlaamse volksvertegenwoordigers het Materialendecreet, het
decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, goed. Dit
decreet vormt een sluitstuk om het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen op de kaart te
zetten. Het decreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van
afvalstoffen in Vlaanderen en verankert het duurzaam materialenbeheer. Het decreet
veronderstelt dat een integrale kijk op de materiaalketen onontbeerlijk is om een blijvende
oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk. Het Materialendecreet is in werking getreden op 1
juni 2012 (zie bijlage V).
-

VLAREMA

Parallel aan het decreet, is er een uitvoeringsbesluit. Het Vlaams Reglement voor het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), is goedgekeurd op 17 februari 2012
en bevat meer gedetailleerde voorschriften over o.m. (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen,
selectieve
inzameling,
vervoer,
registeren,
rapporteren
en
de
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid. Het Materialendecreet en het VLAREMA traden gelijktijdig in
werking, mits enkele uitzonderingen of overgangsbepalingen.
-

Bodemdecreet

Het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming,
kortweg Bodemdecreet, is de opvolger van het vroegere Bodemsaneringsdecreet. Het is in
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werking getreden op 1 juni 2008. Net zoals bij zijn voorganger zijn de belangrijkste doelstellingen
van het Bodemdecreet nieuwe bodemverontreiniging voorkomen en historische en toch
opgetreden nieuwe bodemverontreiniging saneren. In tegenstelling tot zijn voorganger is het
bodembeleid in Vlaanderen nu meer doelgroepgericht georiënteerd. Er wordt meer nadruk
gelegd op de aanpak van bodemverontreiniging op brownfields, in scholen, op gronden in gebruik
of in eigendom van lokale en bovenlokale besturen en er wordt gewerkt via sectorfondsen.
-

VLAREBO

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming , kortweg VLAREBO,
is samen met het Bodemdecreet op 1 juni 2008 in werking getreden. Het VLAREBO bevat
technisch-praktische uitvoeringsbepalingen van de bodemsaneringsprocedure zoals bepaald in
het Bodemdecreet, en daarnaast de regeling over het gebruik van uitgegraven bodem en de cofinanciering.
b) Waals Gewest
Bepalingen om de uitstoot van POP's in het Waalse milieu te meten, te verminderen en/of te
vermijden zijn opgenomen in verschillende domeinen van de Waalse milieuwetgeving en regelgeving. In dit verband kunnen de volgende grote gebieden worden onderscheiden:
-

Het Milieuwetboek
De teksten met betrekking tot ingedeelde inrichtingen: decreet van 11 maart 1999
betreffende de milieuvergunning en uitvoeringsbesluiten.
De overige teksten inzake waterbescherming.
De teksten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging
De teksten over afvalpreventie en -beheer.
De teksten met betrekking tot bodembescherming en -sanering.
De teksten met betrekking tot de vermindering van het gebruik van pesticiden en
gewasbeschermingsmiddelen en de beperking van het effect ervan.

Deze verschillende gebieden van regelgeving hangen onderling nauw met elkaar samen. De
bepalingen ter beperking van de atmosferische uitstoot van PCDD’s/PCDF's tijdens de
verbranding of meeverbranding van afval zijn bijvoorbeeld opgenomen in een besluit dat is
genomen in uitvoering van het decreet betreffende de milieuvergunning (meer in het bijzonder
het besluit van de Waalse regering van 21/02/2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden
voor afvalverbrandings- en meeverbrandingsinstallaties).
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Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste relevante teksten59. Deze teksten zijn beschikbaar
op http://environnement.wallonie.be/legis/index.htm en https://wallex.wallonie.be/
i.
Het Milieuwetboek
Dit wetboek vloeit voort uit de wens om alle milieubepalingen die zijn aangenomen bij decreten
en besluiten van de Waalse regering (hierna "BWR" genoemd) in één enkel boek te kunnen
bijeenbrengen en coördineren. Het Waalse Milieuwetboek bevat momenteel twee boeken: boek
I met betrekking tot de algemene en gemeenschappelijke bepalingen60 en boek II dat bestaat uit
het waterwetboek61. Op termijn kunnen er nog andere boeken (over de andere hierna vermelde
onderwerpen) worden toegevoegd. Elk boek bevat een decretaal gedeelte - waarin de bij decreet
vastgestelde bepalingen zijn opgenomen - en een regelgevend gedeelte - waarin de bij besluiten
van de Waalse regering goedgekeurde bepalingen zijn opgenomen.
ii.

Het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en de
uitvoeringsbesluiten van de Waalse regering

Deze teksten regelen de bepalingen waaraan moet worden voldaan om een ingedeelde installatie
te mogen uitbaten of een ingedeelde activiteit in het Waals Gewest te mogen beoefenen. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen:
-

Algemene of transversale teksten, meer in het bijzonder het decreet van 11 maart 199962
zelf en enkele uitvoeringsteksten (hoofdzakelijk BWR's, maar ook omzendbrieven of
ministeriële besluiten) waarin het volgende wordt vastgelegd:
o de procedures voor het aanvragen van een milieuvergunning of gecombineerde
vergunning (die zowel een milieuvergunning als een stedenbouwkundige
vergunning vormt): BWR van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse
maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende
de milieuvergunning63,
o de lijst van ingedeelde installaties en activiteiten: BWR van 4 juli 2002, waarin een
lijst is opgenomen van de aan een effectonderzoek onderworpen projecten en van
de ingedeelde installaties en activiteiten64,
o algemene uitbatingsvoorwaarden voor alle onder het decreet vallende
inrichtingen: BWR van 4 juli 2002 tot bepaling van de algemene voorwaarden voor

59

Een dergelijke lijst kan per definitie nauwelijks uitputtend zijn. Andere teksten zijn te vinden op de twee in deze
paragraaf genoemde websites.
60
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2004052783
61
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2004052712
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005030348
62
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999031139&table_name=wet
63
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
64
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
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de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999
betreffende de milieuvergunning65,
o een verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens, die voor
bepaalde categorieën inrichtingen geldt: BWR van 13 december 2007 betreffende
de verplichting tot periodieke kennisgeving van de milieugegevens66
o methodologieën voor de identificatie en lijsten van kenmerkende
verontreinigende stoffen in industrieel afvalwater volgens sectoren: Ministerieel
besluit van 5 november 2013 betreffende de methodologie die toegepast moet
worden om de voor de betrokken sectoren relevante stoffen te identificeren en
betreffende de lijst van per sector kenmerkende verontreinigende stoffen in het
industrieel afvalwater.67
Bij de vele stoffen die onder de laatstgenoemde twee teksten vallen (BWR van
13/12/2007 en ministerieel besluit van 5/11/2013) vindt men het merendeel van de
stoffen terug die als POP's zijn ingedeeld.

-

BWR's waarin sectorale en/of integrale voorwaarden worden gedefinieerd. De sectorale
voorwaarden zijn van toepassing op installaties of activiteiten van klasse 68 1 of 2, de
integrale voorwaarden zijn van toepassing op installaties of activiteiten van klasse 3. Voor
bepaalde installaties of activiteiten kan het feit of ze behoren tot de verschillende klassen
afhankelijk zijn van bepaalde drempels (productievolumes, opslagcapaciteit, enz.); in deze
situaties kunnen zowel sectorale als integrale voorwaarden worden aangetroffen. In
totaal zijn er momenteel 63 BWR waarin sectorale voorwaarden zijn vastgelegd
(waaronder 20 die uitsluitend betrekking hebben op lozingen in water), 38 BWR waarin
integrale voorwaarden zijn vastgelegd en 15 BWR waarin tegelijkertijd sectorale en
integrale voorwaarden zijn vastgelegd.
In dit verband dient met name te worden vermeld:
o Het BWR van 27/02/2003 tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de
installaties voor de verzameling en de sortering van [...] metaalhoudende
afvalstoffen, voor de installaties voor de verzameling, de sortering of de
terugwinning van onderdelen van afgedankte voertuigen, de demontage- en
reinigingscentra voor afgedankte voertuigen en de centra voor de vernietiging van
afgedankte voertuigen en de behandeling van ferro- en niet-ferro-metalen69

65

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe007.htm
67
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe013.htm
68
Cf. BWR van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en
van de ingedeelde installaties en activiteiten
69
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesectdec002.htm
66
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o BWR van 10/03/2005 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de
installaties voor de inzameling of sortering, voorbehandeling en behandeling van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)70
o BWR van 21/02/2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende
afvalverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallaties,71
o BWR van 21/02/2013 tot vaststelling van de sectorale voorwaarden voor
stookinstallaties72
o BWR van 13/06/2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de
opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruik73

iii.

De teksten met betrekking tot waterbescherming die niet zijn opgenomen in Boek
II van het Milieuwetboek

Het gaat voornamelijk om bepalingen die zijn goedgekeurd bij omzendbrieven of ministeriële
besluiten74, of om bepalingen waarvoor de opname in het wetboek niet relevant is (bv.
bepalingen die specifiek zijn voor een geografisch gebied).
Bovendien bevatten deze teksten 63 koninklijke besluiten en 3 besluiten van de Waalse
Gewestexecutieve75 waarin de voorwaarden voor de lozing van afvalwater per sector worden
vastgelegd76. Hierbij moet met name het volgende worden vermeld:
-

-

Het besluit van de Waalse Gewestexecutieve houdende de sectorale voorwaarden voor
de lozing in gewoon oppervlaktewater en openbare riolen van afvalwater dat de volgende
gevaarlijke stoffen van lijst I bevat: tetrachloorkoolstof, chloroform, 1,2-dichloorethaan,
trichlooretheen, perchloorethyleen, trichloorbenzeen, hexachloorbenzeen en
hexachloorbutadieen.77
Het besluit van de Waalse Gewestelijke Executieve tot vaststelling van sectorale
voorwaarden voor de lozing in het gewone oppervlaktewater en in de openbare riolen

70

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect039.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect065.html
72
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect067.html
73
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect068.html Zie ook zijn tegenhanger, die integrale voorwaarden
bepaalt en op dezelfde dag werd aangenomen: http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr041.htm
74
Ter herinnering: het wetboek groepeert uitsluitend bij decreet of BWR goedgekeurde bepalingen. De inhoud van
ministeriële besluiten of omzendbrieven kan er dus niet in worden opgenomen.
75
De Waalse Gewestexecutieve is de vroegere naam van de Waalse regering. Een besluit van de Waalse
Gewestexecutieve (BWGE) is dus wat nu een BWR wordt genoemd.
76
Deze teksten dateren van vóór de goedkeuring van het milieuvergunningdecreet, maar hebben soortgelijke
doelstellingen als de 20 BWR, waarin de sectorale voorwaarden voor de lozing van water zijn vastgelegd.
77
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/easur006.htm
71
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van afvalwater dat volgende gevaarlijke stoffen van lijst I bevat: DDT, pentachloorphenol,
aldrin, dieldrin, endrin et isodrin.78

iv.

De teksten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging

Ter bestrijding van luchtverontreiniging zijn talrijke bepalingen genomen in uitvoering van het
decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. Bovendien blijven in Wallonië
enkele bepalingen van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de
luchtverontreiniging van kracht. Deze wet vormt de basis voor verscheidene decreten van de
Waalse regering, waaronder het BWR van 9 december 1993 betreffende de bestrijding van door
industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging.
Tot slot moet, naast de wetgevende en regelgevende teksten, ook het op 21 april 2016
aangenomen Lucht-Klimaat-Energieplan (PACE) worden vermeld. Een van de prioriteiten van dit
plan is de bestrijding van luchtverontreiniging.

v.

De teksten betreffende afvalpreventie en -beheer

Deze teksten regelen het afvalbeheer, met inbegrip van afval dat bestaat uit POP’s, POP's bevat
of met POP's is verontreinigd. Hierbij moet met name worden vermeld:
-

-

het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;79
het BWGE van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen80
het BWGE van 9 april 1992 betreffende de PCB/PCT's81
Het BWR van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en
polychloorterfenylen82
het BWR van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of
ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd
worden83
het BWR van 10 juli 1997 tot vaststelling van een afvalcatalogus84
het BWR van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een
centrum voor technische ingraving [en tot vaststelling van de aanvaardingscriteria van de
afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving.85

78

http://environnement.wallonie.be/legis/eau/easur085.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen019.htm
80
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat005.htm
81
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat006.htm
82
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat018.htm
83
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/eanna016.htm
84
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat026.htm
85
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decen008.htm
79
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vi.

De teksten met betrekking tot bodembescherming en –sanering

Hierbij dient meer in het bijzonder te worden vermeld:
-

Het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer86
het BWR van 27 mei 2009 betreffende het bodembeheer87

De Waalse regelgeving betreffende de bodems is in detail beschikbaar op de website
http://dps.environnement.wallonie.be/home.html

vii.

De teksten met betrekking tot de vermindering van het gebruik van pesticiden en
gewasbeschermingsmidelen en de beperking van het effect ervan

Er werden verschillende teksten goedgekeurd om het gebruik van pesticiden en
gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en de impact ervan te beperken. Hierbij dient met
name te worden vermeld:
-

-

het decreet van 10 juli 2013 tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een
duurzaam gebruik van pesticiden88
Het BWR van 11 juli 2013 betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de
duurzame ontwikkeling8990
het ministerieel besluit van 4 maart 2014 betreffende het plan tot beperking van de
toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimten91
het BWR van 28 april 2016 betreffende de basisopleiding aanvankelijke (sic) en de
aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het
verkrijgen van een fytolicentie en diens ministerieel uitvoeringsbesluit van 24 mei 2016
het decreet van 20 oktober 2016 tot wijziging van het decreet van 10 juli 2013
het BWR van 10 november 2016 betreffende de geïntegreerde gewasbescherming92 en
het ministerieel besluit van 26 januari 2017 houdende uitvoering van dit BWR 93
Het BWR van 30 maart 2017 houdende een verbod op het gebruik van glyfosaat in
gewasbeschermingsmiddelen

86

http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol003.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol004.htm
88
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev015.htm
89
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev016.htm
90
Daarnaast brengt dit besluit enkele wijzigingen aan in het Waterwetboek.
91
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev020.htm
92
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev021.htm
93
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev022.htm
87
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-

en als herinnering aan het BWR van 13 juni 2013 tot bepaling van de integrale en sectorale
voorwaarden betreffende de opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor
beroepsgebruik in uitvoering van het decreet betreffende de milieuvergunning (cf. supra)

c) Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) beschikt sinds 1989 over een juridisch arsenaal dat het
in staat stelt de aanwezigheid, het gebruik en de verspreiding van POP’s binnen verschillende
Compartimenten van het milieu doeltreffend, direct en indirect te beperken en te elimineren.
Het BHG keurde de Verdrag van Stockholm en het Protocol van Aarhus inzake POP’s - LRTAP
goed:
•

•

Ordonnantie van 20 april 2006 houdende instemming met de Conventie inzake
persistente organische polluenten, ondertekend in Stockholm op 22 mei 2001 (BS
09/05/2006).
Ordonnantie van 20 april 2006 houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag
inzake grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, van 1979, inzake
persistente organische polluenten, met bijlagen, ondertekend in Aarhus op 24 juni 1998
(BS 09/05/2006).

De basis voor de toepassing van de verplichtingen van de Verdrag van Stockholm blijven de
voorschriften inzake de specifieke exploitatievoorwaarden voor elke ingedeelde inrichting die
voor elk compartiment van het milieu aparte bepalingen bevatten (lucht, water, afval, bodem,
geluid), alsook de controle en het toezicht op de naleving van die voorwaarden.
Het BHG telt meer dan 250 milieuwetgevingen die bijdragen tot de terugdringing van POP’s, zoals
de verplichting om polychloorbifenylen (PCB's)/polychloorterfenylen (PCT’s) in olie uit
transformatoren en condensatoren te bannen, de verplichting om verontreinigde bodems te
saneren,
de
verplichting
om
rook
van
afvalverbrandingsinstallaties
en
afvalwaterverbrandingsinstallaties te zuiveren, normen inzake afvalwaterlozing en correcte
afvalverwijdering en de exploitatievoorwaarden voor milieuvergunningen.

Besluiten die betrekking hebben op POP’s in het Brusselse Gewest:
•

Besluiten houdende de eliminatie van PCB/PCT
o

Besluit van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 19/09/1991
houdende regeling van de verwijdering van PCB's (BS 13/11/1991),
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o

•

•

Besluiten houdende de vermindering van luchtverontreiniging als gevolg van
afvalverbranding
o

Besluit van de Regering van het BHG van 21/11/2002 betreffende de
afvalverbranding (BS 20/02/2003), gewijzigd door het BBHR van 21 november 2013
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële
emissies

o

Besluit van de Regering van het BHG 13/11/2003 tot wijziging van bijlage II van het
Besluit van de Regering van het BHG 18 april 2002 betreffende het storten van
afvalstoffen (BS 18/12/2003).

Besluiten houdende het aanleggen van een inventaris van voorraden blusschuim dat
perfluoroctaansulfonaten (PFOS) bevat
o

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04/03/1999 betreffende de
planning van de verwijdering van de polychloorbifenylen (PCB's) en
polychloorterfenylen (PCT’s) (BS 04/08/1999).

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 september 2010 houdende
diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die
bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een
mengsel gebruiken.

Besluiten betreffende water
o

Ministerieel besluit van 18 maart 2005 tot vastlegging van een programma voor de
vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen –
polychloorbifenylen (PCB) en polychloorterfenylen (PCT);

o

Ministerieel besluit van 18 maart 2005 tot vastlegging van een programma voor de
vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen –
PAK's;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2005 tot vervanging van
bijlage II van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september
2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de
verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot
vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de
bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang;
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•

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 vaststelling van
de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor
de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde
gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 tot wijziging
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011
vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de
chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen.

Besluiten betreffende de bodeminventarissen
o

•

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 oktober 2015 tot vaststelling
van de interventienormen en saneringsnormen.

Wetgevingsteksten betreffende de bescherming van de natuur
o

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2012 betreffende
het natuurbehoud;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing
van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en
aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - Complex Zoniënwoud
- Vallei van de Woluwe";

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 tot
aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000002: "Bossen en open gebieden in
het zuiden van het Brusselse Gewest - complex Verrewinkel - Kinsendael";

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing
van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de
Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest".

Wetgevingsteksten betreffende de reductie van pesticiden
o

Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is
met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 dat het
gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
verbiedt;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 dat het gebruik
van pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest verbiedt;
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o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 dat de
modaliteiten
preciseert
voor
de
opslag
en
hantering
van
gewasbeschermingsmiddelen alsook voor het beheer van hun afval door
professionele gebruikers;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 dat de
modaliteiten bepaalt voor de verplichte aankondiging (inhoud, formaat) en
afbakening in het raam van een als afwijking toegestaan gebruik van pesticiden in
voor het publiek toegankelijke ruimten;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 dat de
inhoud van het 'plan voor het gebruik' van pesticiden door de beheerders van
openbare ruimten vastlegt, dat ingediend moet worden om van de afwijkingen te
kunnen genieten, die voorzien zijn bij wijze van overgangsperiode (alvorens over te
gaan tot een volledig verbod op het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen vanaf
uiterlijk 1 januari 2019);

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2017 dat de
modaliteiten voorziet voor de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en
de aanvullende opleiding in het kader van de fytolicentie;

o

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 ter goedkeuring
van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

link naar de voornaamste acties van Leefmilieu Brussel:
http://www.environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes
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III.

Stand van zaken

Gezien de Belgische situatie op milieubeleidsvlak moeten er verschillende benaderingen in
aanmerking genomen worden om een balans te kunnen opmaken van de POP-situatie. Zo moet
in het kader van onderhavig verslag een onderscheid gemaakt worden tussen de federale
bevoegdheden en de gewestelijke bevoegdheden.
Ter herinnering: de opvolging van het op de markt brengen van chemische producten, de
preventie van vergiftigingen en andere gezondheidsrisico’s die veroorzaakt kunnen worden door
het gebruik van gevaarlijke chemische producten, de kwaliteits- en gezondheidsaspecten van alle
producten die in de voedselketen terechtkomen en de controles op de chemische producten die
op de markt worden gebracht, zijn federale bevoegdheden,
terwijl de preventie van milieurisico’s (ook om de gezondheid te vrijwaren) die veroorzaakt
kunnen worden door het gebruik van gevaarlijke chemische producten, de monitoring van
emissies en lozingen in het milieu, de phase-out van PCB’s, de bodemsanering, de reglementering
inzake hinderlijke inrichtingen en activiteiten (milieuvergunning, algemene en sectorale
voorwaarden) hoofdzakelijk gewestelijke bevoegdheden zijn.

A. Monitoring van POP’s in het kader van het E-PRTR (European Polluant Release and
Transfer Register94)
Dankzij de invoering van het register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende
stoffen via de Europese E-PRTR-verordening (EG) nr. 166/200695 en het PRTR-protocol van de
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE)96 van het Verdrag van
Aarhus konden de gegevens die al beschikbaar waren via het Europees emissieregister van
verontreinigende stoffen (EPER), uitgebreid worden tot het merendeel van de POP's die onder
het Verdrag van Stockholm vallen.
Krachtens deze Verordening moet elk bedrijf dat aan de vastgelegde criteria voldoet, elk jaar aan
de respectieve bevoegde instanties de volgende gegevens meedelen:
o de emissie in de lucht, in het water en in de bodem van de 91 verontreinigende stoffen
van het E-PRTR;
o de overbrenging van het terrein naar elders van de 91 verontreinigende stoffen van het
E-PRTR in afvalwater dat bestemd is voor afvalwaterzuivering;
o de overbrenging van het terrein naar elders van afvalstoffen met het oog op hun nuttige
toepassing of verwijdering. In het geval van grensoverschrijdende overbrengingen van
94

http://prtr.ec.europa.eu/#/home.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497527157037&uri=CELEX:32006R0166.
96
http://www.unece.org/env/pp/prtr.html.97 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:319:0003:0011:EN:PDF.
95
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gevaarlijk afval buiten het aangevende land moeten er details verstrekt worden over de
ontvangers van het afval.
Verder dient hierbij opgemerkt dat in België de bevoegde instanties de Gewesten zijn.
De tabelen 4 tot 6 geven een overzicht van de gegevens die door de Belgische ondernemingen
gerapporteerd worden.
Tabel 4 De POP's onder E-PRTR per substraat, gewest en emissiebron in België – periode 2011-2015 (Bron:
http://prtr.ec.europa.eu/ )
POP
PBDE
PCP

Substraat
Water
Water

PeCB
PCB’s

HCB

PCDD/PCDF

Lindaan
POP pesticiden: aldrin, chloordecon,
chloordaan, DDT, dieldrin, endosulfan,
endrin, heptachloor, HCH met inbegrip van
lindaan, mirex
Hexabroombifenyl
PFOS

Gewest
Vlaanderen
Vlaanderen

Emissiebron

Chemische industrie
Papier- en houtproductie en -verwerking
Lucht
Wallonië
Staalindustrie
Lucht
Wallonië
Vervaardiging van holglas
Vervaardiging van cement
Staalindustrie
Water
Wallonië
Afvalwaterinzameling en -behandeling
Behandeling en verwijdering van niet-gevaarlijk afval
Lucht
Vlaanderen
Chemische industrie
Lucht
Wallonië
Staalindustrie
Water
Wallonië
Afvalwaterinzameling en -behandeling
Lucht
Vlaanderen
Metaalproductie en -verwerking
Papier- en houtproductie en -verwerking
Chemische industrie
Energiesector
Wallonië
Vervaardiging van andere organische chemische
basisproducten
Vervaardiging van cement
Vervaardiging van kalk en pleister
Staalindustrie
Staalgieterij
Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning of
voor de bouw
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
Water
Wallonië
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Water
Wallonië
Afvalwaterinzameling en -behandeling
Met uitzondering van lindaan in 2012, niet gerapporteerd tussen 2011 en 2015

Niet gerapporteerd tussen 2011 en 2015
Niet opgenomen in de E-PRTR-lijst

Tabel 5 Lucht - Jaarlijkse emissies gerapporteerd door Belgische bedrijven voor de periode 2011 tot 2015. Het aantal aan de
emissies gekoppelde industrieën wordt tussen haakjes vermeld (Bron : http://prtr.ec.europa.eu/ )
POP
PeCB (kg/jaar)
PCB (kg/jaar)
HCB (kg/jaar)
PCDD/PCDF (g TEQ/jaar)

Gewest
Wallonië
Wallonië
Wallonië
Vlaanderen
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

2011
508 (2)
58,2 (9)
16 (1)
68,7 (1)

2012
8,59 (11)
-

2013
4,33 (8)
-

2014
10,5 (6)
-

2015
2,26 (6)
-

6,92 (3)
4,751 (5)

10,77 (5)
1,253 (4)

4,31 (4)
0,675 (3)

4,28 (2)
0,23 (2)

5,41 (4)
1,056 (5)
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Tabel 6 Water - Jaarlijkse emissies gerapporteerd door Belgische bedrijven voor de periode 2011 tot 2015. Het aantal aan de
emissies gekoppelde industrieën wordt tussen haakjes vermeld (Bron : http://prtr.ec.europa.eu/ )
POP

Gewest

2011

2012

2013

2014

2015

PBDE (kg/jaar)

Vlaanderen

-

22,35 (1)

1,01 (1)

1 (1)

-

PCB (kg/jaar)

Vlaanderen

-

-

-

-

0,738 (1)

Wallonië

0,754 (2)

0,52 (1)

0,44 (1)

-

-

HCB (kg/jaar)

Wallonië

7 (1)

-

-

-

-

PCDD/PCDF (g TEQ/jaar)

Wallonië

Lindaan (kg/jaar)

Wallonië

-

-

-

0,102 (1)
-

1,4 (1)-

1. In de handel brengen van, gebruik van en handel in POP’s in België: geschiedenis
a) POP’s van het type pesticide
Aldrin, chloordaan, dieldrin, endrin, heptachloor, hexachloorbenzeen, mirex en toxafeen,
opgenomen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm, werden tot in de jaren 1960 op grote
schaal gebruikt. Sinds het begin van de jaren 1970 werd geen enkele vergunning meer verleend
om deze producten op de Belgische markt te brengen.
Het gebruik van DDT werd in België verboden op 21/11/1974 als gewasbeschermingsmiddel
(officieel bericht van 12/06/1974) en in 1976 als biocide (officieel bericht van 22/11/1974 en
koninklijk besluit van 1 november 1976). Er werd een inventaris opgemaakt op basis van aangifte
van particulieren; aangezien geen enkele voorraad van dit product werd aangegeven, werd
hieruit besloten dat er geen enkele DDT-stock meer bestond op het grondgebied.
Pentachloorbenzeen, chloordecon, alfa-hexachloorcyclohexaan (α-HCH) en betahexachloorcyclohexaan (β-HCH) werden nooit geregistreerd als actieve stoffen in de GBM in
België.
Het gebruik van lindaan als gewasbeschermingsmiddel in België werd op 21/11/1976 verboden.
Op Europees niveau werd de stof op 19/06/2001 verboden, terwijl het gebruik ervan in België
tot 19/06/2002 mogelijk bleef.
Het gebruik van endosulfan als gewasbeschermingsmiddel werd op Europees niveau verboden
op 01/06/2006, terwijl het gebruik ervan in België toegelaten bleef tot 01/06/2007.
De productie, het op de markt brengen (met inbegrip van de invoer) en het gebruik van al deze
producten, hetzij als chemische stoffen, hetzij vervat in preparaten, hetzij als bestanddeel van
artikelen werd op het Europese en dus Belgische grondgebied verboden door Europese
Verordening (EG) nr. 850/2004. Het gebruik van artikelen die endosulfan bevatten en die al in
gebruik waren in juli 2012, geldt evenwel als toegestaan, net als het opnieuw op de markt
brengen ervan.
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Sinds de inwerkingtreding van de Europese Verordeningen (EG) nr. 2455/92, ingetrokken door
Verordening (EG) nr. 304/2003 en Verordening (EG) nr. 689/2008, ingetrokken door Verordening
(EG) nr. 649/2012, betreffende de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen en
pesticiden, maken deze stoffen ook het voorwerp uit van een verbod tot uitvoer buiten Europa.
Pentachloorfenol (PCP) (alsook zijn zouten en esters) valt nog niet onder Verordening (EG) nr.
850/2004. PCP staat echter niet langer geregistreerd als actieve stof in
gewasbeschermingsmiddelen sinds 25 juli 200397 en ook in het kader van de REACH-verordening
(EG) nr. 1907/2006 werd er geen registratie verricht. Bovendien verbiedt de REACH-verordening
het op de markt brengen en het gebruik van deze stof, als zodanig of als bestanddeel van een
mengsel98, terwijl de verordening in verband met de export en import van chemische producten
(EG) nr. 649/2012 de stof vermeldt in Deel 1 en Deel 3 van de eerste bijlage99.
Het is bijgevolg weinig waarschijnlijk dat dit chemische product noch in Europa of meer specifiek
in België geproduceerd wordt. Voor het overige dient opgemerkt dat de Europese Unie aan het
Secretariaat van het Verdrag van Rotterdam heeft laten weten dat ze niet instemt met de invoer
van dit product. Vandaar dat de internationale handel in deze stof sterk gecontroleerd wordt en
dat de export ervan een uitdrukkelijke toezegging vanwege het invoerende land vereist. Volgens
de over de export beschikbare informatie dateert de laatste gemelde export van PCP vanuit de
Europese Unie van 2010.

b) POP’s van het type industrieel chemisch product
De PCB's vinden hun oorsprong in menselijke activiteiten. Ze werden decennialang in diverse
industriële toepassingen gebruikt, bv. als koelvloeistof van elektrische transformatoren,
kleurstof, verf, .. Opgenomen in bijlage A en C bij het Verdrag, maakten de PCB's al het voorwerp
uit van een gebruiksverbod op Belgisch niveau krachtens het koninklijk besluit van 9 juli 1986 (tot
omzetting van met name de Richtlijnen 76/769/EEG en 85/467/EEG) dat de PCB- en PCThoudende stoffen en preparaten reglementeert.
Zijn volgens dit koninklijk besluit verboden: de productie, de in- en uitvoer, de verkoop, de
kosteloze overdracht of de overdracht voor commerciële of industriële doeleinden van PCB's en
PCT's in de vorm van producten, apparaten, installaties of vloeistoffen die er bevatten, met
uitzondering van verrichtingen in het kader van de voorschriften inzake afvalbeheer (inzameling,
97

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:319:0003:0011:EN:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R190720170704&qid=1503995103617&from=FR; pagina 212, nr. 22.
99
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R064920160201&qid=1503995422030&from=FR; pagina 45 (voor Deel 1); pagina 62 (voor Deel 3).100 http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&qid=1504080888009&from=FR,
pagina 14.
98
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verwijdering, …). Het gebruik ervan voor onderzoeksdoeleinden wordt wel geduld, op
voorwaarde dat er geen enkel risico voor het leefmilieu mee gepaard gaat.
De productie, het op de markt brengen (met inbegrip van de import) en het gebruik van PCB's
werden eveneens verboden door de Europese Verordening (EG) nr. 850/2004, terwijl
Verordening (EG) nr. 649/2012 de uitvoer van PCB's verbood.
Zowel het Belgisch koninklijk besluit als de Europese Verordening voorzagen echter een
uitzondering voor het gebruik van deze producten, apparaten, installaties of vloeistoffen: zo bleef
een dergelijk gebruik namelijk toegestaan tot aan hun afdanking of tot het einde van hun
levensduur.
De apparaten die PCB's bevatten, zoals transformatoren, condensatoren, hydraulische systemen,
enz., werden geïnventariseerd en Richtlijn 96/59/EG voorzag de verwijdering ervan tegen uiterlijk
31 december 2010.
Diffuse PCB's (bv. verf, inkt, isolatie, ...) maken niet het voorwerp uit van enige inventarisering.
De totale hoeveelheid op de Belgische markt werd geschat op 4.500 ton, waarvan 80% voor open
toepassingen (rubber, verf, …) en 20% voor gesloten toepassingen (kleine condensatoren van
wasmachines, lichtbuizen, …). Daar moet nog ongeveer 400 ton aan worden toegevoegd, die op
de markt komen als productievuil in chemicaliën in bulk. De raming van de nog aanwezige
hoeveelheden PCB’s in 1999 is gebaseerd op de levensduur van de producten. Zo wordt bv. de
levensduur van een laag muurverf op 20 jaar geschat. Hoewel de hoeveelheden diffuse PCB’s die
in open toepassingen gebruikt worden, ongeveer 80% uitmaken van de hoeveelheden diffuse
PCB’s die in België op de markt komen, vertegenwoordigen ze nog maar ongeveer 40% van de
nog aanwezige hoeveelheden diffuse PCB’s in 1999. Dit is toe te schrijven aan de beperkte
levensduur van open toepassingen en aan het feit dat PCB's sinds 1973 niet meer gebruikt
worden in dit soort van toepassingen.
Hexabroombifenyl, tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether
en heptabroomdifenylether worden in tal van kunststof en elektronische toepassingen gebruikt;
PFOS en pentachloorbenzeen vallen eveneens onder Verordening (EG) nr. 850/2004. Daarnaast
dient tevens opgemerkt dat de productie, het op de markt brengen en het gebruik op Europees
en dus Belgisch grondgebied zonder enige uitzondering als verboden gelden voor
pentachloorbenzeen en hexabroombifenyl.
Als de hoeveelheid PFOS die in het leefmilieu terechtkomt, tot een minimum herleid wordt, dan
geldt er voor deze stof voor bepaalde specifieke vormen van gebruik een uitzondering inzake de
productie en het op de markt brengen ervan, namelijk:
a) tot 26 augustus 2015, bevochtigingsmiddelen voor gebruik bij gecontroleerde
galvanisatie;
b) lichtgevoelige of antireflecterende coatings voor fotolithografische procedés;
c) fotografische coatings voor films, papier of drukplaten;
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d) nevelonderdrukkers voor niet-decoratieve hardverchroming met chroom (VI) in
systemen met een gesloten circuit;
e) hydraulische vloeistoffen voor de luchtvaart.100
Het gebruik van mogelijk PFOS-houdende blusschuimen geldt dan weer als verboden vanaf 27
juni 2011 door Verordening (EU) nr. 757/2010101.
Voor het overige worden PFOS en zijn derivaten opgesomd in de Delen 1, 2 en 3 van bijlage I bij
Verordening (EU) nr. 649/2012. Vandaar dat de internationale handel in deze stoffen sterk
gecontroleerd wordt en dat de export ervan een uitdrukkelijke toezegging van het invoerende
land veronderstelt. Volgens de beschikbare informatie vond de laatste uitvoer van PFOS vanuit
de Europese Unie in 2014 plaats.
Tetrabroomdifenylether,
pentabroomdifenylether,
hexabroomdifenylether
en
heptabroomdifenylether genieten hun kant van een uitzondering voor wat de productie, het op
de markt brengen en het gebruik ervan betreft voor:
-

elektrische en elektronische apparatuur die ressorteert onder het toepassingsgebied van
Richtlijn 2002/95/EG en tot 0,1% van deze stoffen bevat;
de artikelen en preparaten die concentraties van minder dan 0,1% van deze stoffen
bevatten, wanneer deze geheel of gedeeltelijk van gerecycleerde of van op hergebruik
voorbereid afval afkomstige materialen vervaardigd worden.

De uitvoer buiten Europa van deze 4 stoffen alsook van pentachloorbenzeen en
hexabroombifenyl wordt verboden door Europese Verordening (EU) nr. 649/2012.
En hoewel de export van HBCDD niet verboden wordt door Verordening (EU) nr. 649/2012, geldt
dat wel sinds maart 2016 voor de productie, het op de markt brengen en het gebruik ervan
krachtens Verordening (EG) nr. 850/2004. Hierbij dient opgemerkt dat voormelde Verordening
een uitzondering introduceert voor het gebruik van HBCDD in geëxpandeerd polystyreen in
gebouwen alsook voor de productie ervan voor dit specifieke gebruik. Toch voorziet de
verordening eveneens dat het HBCDD-houdend geëxpandeerd polystyreen dat op de markt
gebracht wordt, gemakkelijk geïdentificeerd zal moeten kunnen worden gedurende zijn hele
levenscyclus door middel van een etikettering of via eender welk ander gepast middel. Deze
uitzondering zal evenwel aflopen op 26 november 2019. Ter verzekering van een
100

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R085020160930&qid=1504080888009&from=FR, pagina 14.
101
http://subsport.eu/wp-content/uploads/2011/01/31_regulation_757_pop.pdf.102 Van Overmeire I., Colles A.,
Aerts R., Janssens B., Covaci A., Andjelkovic M., Joly L., Poma G., Malarvannan G., De Smedt T., Koppen G., Van
Loco J., Van Nieuwenhuyse A. , Den Hond E., Van de Mieroop E., Dewolf M.C., Charlet F. 2016. Zesde WHOgecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk: Belgische resultaten
2014. Eindrapport. Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP), Brussel en Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek, Mol. 111 pp., in opdracht van het Belgische NEHAP ; https://www.leefmilieugezondheid.be/nl/projects/rapport-over-verontreinigende-stoffen-het-lichaam.
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overgangsperiode geldt het verbod niet voor HBCDD-houdende artikelen die al vóór of op 22
maart 2016 gebruikt werden.
De productie, het op de markt brengen en het gebruik van polychloornaftalenen (PCN) en
hexachloorbutadieen (HCBD) gelden sinds 2012 als verboden krachtens Verordening nr.
850/2004. Toch is het op de markt brengen en het gebruik van artikelen die deze stoffen bevatten
en al in gebruik waren vóór juli 2012, toegestaan. En ook al wordt de uitvoer van deze chemische
producten niet verboden door Verordening (EG) nr. 649/2012, moeten de bestaande voorraden
wel als afval behandeld worden. Bijgevolg is de uitvoer van deze producten in de praktijk
verboden, tenzij het als afval zou gebeuren en dus in naleving van de bepalingen die van
toepassing zijn op gevaarlijke afvalstoffen.
c) POP’s afkomstig van een onopezettelijke productie
PCB's, dioxines en hexachloorbenzeen zijn stoffen die een kankerverwekkend effect kunnen
hebben.
Dioxines vormen een groepen verbindingen met equivalente fysisch-chemische eigenschappen.
Afgezien van de 'echte' dioxines (polychloordibenzodioxines of PCDD's) omvat deze groep ook de
furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF's) en de polychloorbifenylen (PCB's) van het
dioxinetype. Dioxines hebben geen technisch of ander gebruik: ze zijn het onbedoelde en vaak
onvermijdelijke bijproduct van bepaalde thermische en industriële processen. De productie en
bewerking van metalen, de verbranding van afval en de haard thuis gelden als belangrijke
bronnen van dioxines met een menselijke activiteit als oorsprong.
Daarnaast is ook hexachloorbenzeen (HCB) een bijproduct van de productie van bepaalde
industriële chemische producten en bestaat de stof als onzuiverheid in meerdere
pesticidepreparaten.
In januari 1999 veroorzaakte een toevallige besmetting van gerecycleerd vet bestemd voor
diervoeders met 100 liter PCB's de zogenaamde 'dioxinecrisis' in België. Naar aanleiding van dit
incident werden er een reeks analyses verricht om het risico op blootstelling voor de bevolking
aan dioxines en PCB's te voorkomen en te beperken. Bij de omzetting van Europese Richtlijn
99/32/EG betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare
brandstoffen (koninklijk besluit van 7 maart 2001, BS 23.03.2001), werd ook een
maximumgehalte aan PCB's vastgelegd, hoewel dat niet in de richtlijn stond. De gewestelijke
overheden volgen de emissies van deze bijproducten dan ook nauwgezet op door middel van een
monitoring en regelmatig toezicht. Voorts werd ook een vermindering van deze uitstoot als
doelstelling vooropgesteld.
Pentachloorbenzeen (PeCB) en de polychloornaftalenen (PCN) zijn van hun kant eveneens het
onbedoelde resultaat van verbrandingsprocessen, thermische processen en industriële
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processen. PeCB komt ook voor in de vorm van onzuiverheden in producten zoals solventen of
pesticiden. PCN wordt ongewild geproduceerd tijdens industriële processen bij een hoge
temperatuur in aanwezigheid van chloor.
De onopzettelijk in het leefmilieu uitgestoten POP's worden voornamelijk opgevolgd op
gewestelijk niveau (zie hoofdstuk gewestelijke monitoring en E-PRTR).

2. Humane monitoring
Om de doeltreffendheid van de maatregelen ter vermindering van de blootstelling na te gaan,
die er in het kader van het Verdrag genomen worden, nam België deel aan de 6de internationale
meetcampagne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betreffende de analyse van het
POP-gehalte in moedermelk. In die context lanceerde het NEHAP een chemische en statistische
analysecampagne om het POP-gehalte in de in België verzamelde stalen te kennen, alsook de
oorzaken die deze contaminatie zouden kunnen verklaren.
De studie in kwestie werd gevoerd in samenwerking met Kind & Gezin en ONE door het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen, het Institut Provincial Hainaut Vigilance
Sanitaire en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek die hiertoe gemachtigd werden
door de Belgische overheid102.
Net als in de campagne van 2006 werd ook nu moedermelk verzameld in alle Belgische
provincies. Binnen elke Belgische provincie werden minstens 2 materniteiten geselecteerd,
waarvan één in meer landelijk gebied en één in meer stedelijk gebied gelegen was. Evenredig
met de bevolkingsaantallen per provincie werden in 31 verschillende kraamklinieken 8 tot 30
deelnemers gezocht. In totaal werden tussen 15 mei en 8 december 2014 206 pas bevallen
moeders ingesloten in de studie, waarvan 112 uit het Vlaamse, 72 uit het Waalse en 22 uit het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Moeders konden enkel deelnemen als ze voldeden aan volgende inclusiecriteria:
•
•
•
•

borstvoeding geven
meerderjarig en maximum 30 jaar zijn (30 jaar inclusief)
minimum 10 jaar in België wonen
een normale zwangerschap achter de rug hebben

102

Van Overmeire I., Colles A., Aerts R., Janssens B., Covaci A., Andjelkovic M., Joly L., Poma G., Malarvannan G., De
Smedt T., Koppen G., Van Loco J., Van Nieuwenhuyse A. , Den Hond E., Van de Mieroop E., Dewolf M.C., Charlet F.
2016. Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk:
Belgische resultaten 2014. Eindrapport. Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP), Brussel en
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol. 111 pp., in opdracht van het Belgische NEHAP ;
https://www.leefmilieu-gezondheid.be/nl/projects/rapport-over-verontreinigende-stoffen-het-lichaam.
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•
•
•
•
•

HIV-negatief zijn
bevallen zijn van een eerste kind
niet bevallen van een twee- of meerling
bevallen na een voldragen zwangerschap (>36 weken)
moeder en kind moeten gezond zijn

Aan de deelnemende moeders werd gevraagd een moedermelkstaal af te kolven met een volume
van minstens 50 mL wanneer de baby tussen 3 en 8 weken oud was en een vragenlijst in te vullen
die peilde naar factoren die een invloed kunnen hebben op de POP-gehalten zoals leeftijd,
gewicht, lengte, voedingsgewoontes, de eigen borstvoedingshistoriek en socio-economische
achtergrond. Daarnaast werden ook vragen gesteld over het gebruik van foliumzuur. De
gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 26,9 jaar. Bijna alle deelnemers hadden de Belgische
nationaliteit.
De stalen werden individueel geanalyseerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV-ISP), Brussels en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), op de
aanwezigheid van HCH, HCB, DDT, chlordane, PBDE, pentachlorobenzène, hexabromobiphényl,
heptachlore, chlordécone, dierldrine, HBCD.
Verder werd ook een mengsel van stalen toevertrouwd aan een laboratorium dat door de WHO
in Freiburg werd aangesteld om de stalenmengsels van alle deelnemende landen te analyseren.
Bovendien werden de Belgische resultaten overgemaakt aan de WHO met het oog op hun
vergelijking met die van de andere deelnemende landen.
In de huidige studie over POP’s in moedermelk werden 3 types stalen geanalyseerd. Er werden
206 individuele moedermelkstalen genomen waarin de concentraties van de groepen of stoffen
hexachloorcyclohexaan (HCH), hexachloorbenzeen (HCB), dichloordifenyltrichloorethaan (DDT),
chlordaan, polygebromeerde difenyl ethers (PBDE’s), pentachloorbenzeen (PeCB) en
hexabroombifenyl (BB-153) werden gemeten. Bijkomend werd er één mengstaal per Belgische
provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangemaakt (11 mengstalen) waarin
hexachloorbutadieen (HCBD), heptachloor, chloordecon, dieldrin en hexabroomcyclododecaan
(HBCD) gemeten werden. Tenslotte werd er ook één Belgisch mengstaal aangemaakt waarin de
concentraties van alle POP’s opgenomen in de Stockholmconventie gemeten werden.
In de individuele stalen werden voor de POP’s cis- en transchlordaan, transnonachlor, -HCH,
o,p’-DDD (dichloordifenyldichloorethaan), o,p’-DDT, o’p-DDE (dichloordifenyldichloorethyleen)
en BDE-183 nooit waarden boven de kwantificatielimiet (LOQ) gemeten. Voor oxychloordaan,
BDE-28, BDE-99, BDE-100, BDE-154 (gebromeerde difenylether), PeCB en BB-153 werden in
maximaal de helft van de stalen waarden boven de LOQ gevonden. De concentraties van HCB, HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT, BDE-47 en BDE-153 lagen voor meer dan 50% van de stalen boven de
LOQ. De gemiddelde waardes («medium bound») van de concentraties voor deze zes POP’s zijn
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respectievelijk 5,57; 2,91; 52,23; 4,40; 0,24 en 0,46 ng/ g vet. De concentraties -HCH, p,p’-DDT
en p,p’-DDE verschilden significant tussen de gewesten, met de hoogste waarde voor -HCH (6,1
ng/ g vet) in moedermelk van moeders uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de hoogste
waarden voor p,p’-DDT (6,2 ng/ g vet) en p,p’-DDE ( 62,5 ng/ g vet) in de moedermelk van
moeders uit het Vlaamse Gewest.
In de provinciale mengstalen werden enkel concentraties HBCD boven de LOQ vastgesteld (range
van 0,9-4,97 ng/ g vet). De analyse van het Belgisch mengstaal toonde aan dat de concentraties
van alle POP’s opgenomen in de Stockholmconventie, behalve HBCD, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF en
twee PBDE-congeneren, gedaald zijn ten opzichte van 2006. Deze dalende trend in concentraties
van POP’s in moedermelk is een belangrijke conclusie uit de huidige studie en bevestigt de daling
van de concentraties POP’s uit de vorige meetcampagne.
Er werden statistisch significante effecten gevonden van het type vis (op basis van vetgehalte),
de eigen borstvoedingshistoriek van de moeder als baby (het zelf gekregen hebben van
borstvoeding), de leeftijd van de moeder en het type eieren dat door de moeder geconsumeerd
werd op de gehaltes HCB, -HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT in de moedermelk. De gehaltes HCB en HCH in moedermelk waren gemiddeld 17% en 31% hoger in moedermelk van moeders die vette
vis (eventueel samen met magere vis) eten in vergelijking met melk van moeders die enkel
magere vis eten. De gehaltes HCB en -HCH in moedermelk waren gemiddeld 22% en 25% hoger
in moedermelk van moeders die zelf borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van
moeders die geen borstvoeding gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten). De gehalten
-HCH in moedermelk stegen met leeftijd en waren, respectievelijk, 45% en 47% lager in het
Vlaamse Gewest en Waalse Gewest in vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het
gehalte p,p’-DDE in moedermelk was gemiddeld 26% hoger in moedermelk van moeders die zelf
borstvoeding gekregen hebben in vergelijking met melk van moeders die geen borstvoeding
gekregen hebben (of het niet met zekerheid weten). Het gehalte p,p’-DDE in moedermelk was
gemiddeld 57% hoger bij moeders die lokaal geproduceerde eieren eten ten opzichte van de melk
van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. Het gehalte p,p’-DDT in moedermelk was
gemiddeld 40% hoger in moedermelk van moeders die in ruraal gebied wonen in vergelijking met
melk van moeders die in een stadsomgeving wonen. Het gehalte p,p’-DDT in moedermelk was
gemiddeld 56% hoger bij moeders die lokaal geproduceerde eieren eten ten opzichte van de melk
van moeders die enkel eieren uit de winkel eten. Deze resultaten ondersteunen eerder
gepubliceerd bewijs van bio-accumulatie van deze POP’s in de mens via vetstoffen in de
voedselketen. Voor de gebromeerde vlamvertragers BDE-47 en BDE-153 werden geen sterk
significante verklarende factoren gevonden, mogelijk omdat eventuele determinanten voor
blootstelling aan vlamvertragers minder goed bevraagd werden.
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Wanneer de blootstellingen vergeleken werden met de beschikbare gezondheidskundige
richtwaarden, dan konden gezondheidrisico’s voor alle POP’s, behalve dioxines, uitgesloten
worden. Voor dioxines zou een verfijndere risicoschatting moeten uitgevoerd worden.
Hierbij dient ten slotte nog opgemerkt dat er ook een workshop georganiseerd werd op 24
oktober 2016 voor de bij het proces betrokken wetenschappelijke en medische teams.
3. Monitoring van de voedselketen
De vermindering van de blootstelling gebeurt eveneens door het elimineren van verontreinigde
producten uit de voedselketen. Het FAVV hecht veel belang aan het risico op besmetting van de
voedselketen door dioxines, PCB's en andere contaminanten zoals hexabroomcyclododecaan
(HBCD), polybroombifenylen (PBB), polybroomdifenylethers (PBDE) en perfluorverbindingen
(PFC). Dit agentschap neemt jaarlijkse stalen in de sector van de levensmiddelen en van de
diervoeders.
In België geldt de analyse inzake dioxines en PCB's van het dioxinetype in de sector van de
diervoeders voorafgaand aan de commercialisering van de kritieke grondstoffen als verplicht en
gebeurt dit op kosten van de operator.
Na meerdere incidenten liet de Europese Commissie zich tot slot inspireren door de Belgische
aanpak en maakte ze in 2012 de monitoring van kritieke grondstoffen (oliën, vetten en hun
afgeleide producten) en van voedingsmiddelen die deze bevatten, verplicht.

a) POP’s van het type pesticide (2015-2016)
Het gebruik van pesticiden in de teelt van groenten, fruit en akkerbouwgewassen kan tot de
aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeders leiden. De Europese wetgeving legt
dan ook maximumresidugehaltes (MRL's) vast teneinde het correcte gebruik van pesticiden na te
gaan (gebruik van erkende producten in de teelt, naleving van de dosis- en termijnvoorschriften
voorafgaand aan de oogst, …) en de gezondheid van de consumenten te beschermen.
Deze MRL's zijn geen toxicologische grenswaarden. Een overschrijding van een MRL hoeft dus
niet noodzakelijk een gevaar voor de consument in te houden - dat is zelfs zelden zo - maar is wel
een indicator voor een verkeerd gebruik van een pesticide. De levensmiddelen en diervoeders
waarvan het residugehalte de MRL-grens overschrijdt, mogen echter niet op de markt gebracht
worden.
Het programma ter controle van de pesticideresiduen werd uitgewerkt op basis van het risico en
hecht een bijzondere aandacht aan levensmiddelen en diervoeders waarvoor er wel eens sprake
kan zijn van een overschrijding van de MRL-waarde. De genomen stalen worden geanalyseerd
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met behulp van methodes waarmee meer dan 600 verschillende residuen opgespoord kunnen
worden. Bij overschrijding van de MRL-waarde wordt er een risicobeoordeling verricht.
Als het voedingsmiddel verspreid werd en als het mogelijk gevaarlijk voor de consument en/of
het dier blijkt, dan zullen alle maatregelen getroffen worden om de consumptie ervan te
voorkomen (desgevallend terugname van de markt, persbericht en terugroeping van de
producten). Voorts vindt er dan ook een inspectie plaats bij de verantwoordelijke voor het
product (Belgische producent of importeur) teneinde de redenen voor de MRL-overschrijdingen
te bepalen en worden er bijkomende analyses verricht. Al naargelang de ernst van de inbreuk
ontvangt de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een proces-verbaal. Een overzicht
van de controles die er de laatste jaren uitgevoerd werden door het FAVV vindt u op de website
van het FAVV103.
Sommige POP's zijn voormalige actieve stoffen van pesticiden en worden zodoende geanalyseerd
in het kader van het controleprogramma voor pesticideresiduen.
In 2015 en 2016 werden er in totaal 6.558 levensmiddelen en diervoeders onder de loep
genomen in het kader van het controleprogramma. In 6,2% van de stalen werden er POPresiduen aangetroffen, voornamelijk in producten van dierlijke oorsprong. Er werd echter geen
enkele overschrijding van de MRL-waarde vastgesteld.
De in fruit, groenten en graangewassen ontdekte POP's waren endosulfan (totaal), dieldrin
(totaal) en DDT (totaal). De in de dierlijke producten aangetroffen POP's waren voornamelijk
chloordaan (totaal), DDT (totaal) en beta-hexachloorcyclohexaan.
2015

Diervoeder
Babyvoeding
Fruit,
groenten,
granen
Producten
van dierlijke
oorsprong
Verwerkte
producten
van
103

Aantal
geanalyseerde
stalen
108
88

Gedetecteerd
aantal POP's

2016

0
0

2396

14

376

177

133

1

Diervoeder
Babyvoeding
Fruit,
groenten,
granen
Producten
van dierlijke
oorsprong
Verwerkte
producten
van

Aantal
geanalyseerde stalen
105
167

Gedetecteerd
aantal POP's

2411

7

544

206

0.230

0

0
0

http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/pesticide-residue-monitoring-food-plant-origin.asp.
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plantaardige
oorsprong

plantaardige
oorsprong
3101

192

3457

213

b) Andere POP’s dan pesticiden
De vermindering van de blootstelling gebeurt eveneens door het elimineren van verontreinigde
producten uit de voedselketen. Het FAVV hecht veel belang aan het risico op besmetting van de
voedselketen door dioxines, PCB's en andere contaminanten zoals hexabroomcyclododecaan
(HBCD), polybroomdifenylethers (PBDE) en perfluorverbindingen (PFC). Dit agentschap neemt
jaarlijkse stalen in de sector van de levensmiddelen en van de diervoeders. Elk jaar publiceert het
FAVV ook een activiteitenverslag op zijn website.
Merk op dat voor de parameters HBCD, PBDE, en PFC geen Europese normen beschikbaar zijn in
levensmiddelen. Op verzoek van het FAVV heeft het Wetenschappelijk Comité van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen een advies gepubliceerd in 2017 met daarin
een voorstel voor actielimieten voor deze parameters in vooraf gedefinieerde kritische
levensmiddelen matrices. Het betreft het advies 15-2017 ‘Actielimieten voor chemische
contaminanten in levensmiddelen: vlamvertragers, perfluoralkyl verbindingen, dioxines en
dioxine-achtige PCB’s en benzeen’. Aldus voor toekomstige monsternames zal de conformiteit
van de resultaten ten opzichte van deze limieten worden nagegaan om zo de veiligheid van de
voedselketen te beschermen.

i.

Door het FAVV uitgevoerde controles op dioxines en PCB’s bij diervoeders en
levensmiddelen

In België geldt de analyse inzake dioxines en PCB's van het dioxinetype in de sector van de
diervoeders voorafgaand aan de commercialisering van de kritieke grondstoffen als verplicht en
gebeurt dit op kosten van de operator.
Na meerdere incidenten liet de Europese Commissie zich tot slot inspireren door de Belgische
aanpak en maakte ze in 2012 de monitoring van kritieke grondstoffen (oliën, vetten en hun
afgeleide producten) en van voedingsmiddelen die deze bevatten, verplicht.
In 2015 werden er 2.496 stalen geanalyseerd op hun gehalte aan dioxines en PCB's en 99,9% van
hen bleek conform. In 2016 werden er 2.880 stalen geanalyseerd op hun gehalte aan dioxines en
PCB's en 99,9% van hen bleek conform.

2015

2016
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Aantal
monsternemingen

Veevoeder
Verwerkte dierlijke producten
niet bestemd voor menselijke
consumptie
Organische matrices van
dierlijke oorsprong
Meststoffen,
bodemverbeterende middelen
en teeltsubstraten
Eieren, eiproducten en
bereidingen op basis van
eieren
Granen, afgeleide producten
van granen en bereidingen op
basis van granen
Melk, melkproducten en
bereidingen op basis van melk
Producten en bereidingen van
de visserij of de aquacultuur
Vlees, vleesproducten en bereidingen
Zaden, oliehoudend fruit en
plantaardige oliën
Bereide producten
Totaal

Aantal
monsternemingen

1493
20

Gunstige
monsternemingen
(aantal niet
conforme
monsters)
99.9% (1)
100% (0)

1473
20

Gunstige
monsternemingen
(aantal niet
conforme
monsters)
99.9% (1)
100% (0)

332

100% (0)

334

100

20

100% (0)

19

100% (0)

107

100% (0)

146

100% (0)

1

100% (0)

0

100% (0)

241

100% (0)

243

100% (0)

105

99.0% (1)

381

100% (0)

85

98.8% (1)

100

99.0% (1)

45

100% (0)

45

100% (0)

47
2496

100% (0)
99.9% (3)

119
2880

100% (0)
99.9% (2)

Hierbij dient opgemerkt dat in het controleprogramma voor 2015 en 2016 enkel matrices
bemonsterd werden, waarvoor een maximumlimiet voorhanden is in de relevante wetgeving (VO
(EG) Nr. 1881/2006). Om echter te voldoen aan de vereisten van de controlemaatregelen
vermeld in Richtlijn 96/23/EG, werd het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen geconsulteerd met het verzoek om een voorstel voor een
actielimiet voor de som van dioxines en dioxine-like PCB’s in de volgende matrices: honing, vlees
van wild (inbegrepen wild konijn), vlees van konijnen. Dit aangezien de controle op de
aanwezigheid van dioxines en PCB’s voor deze matrices aanbevolen wordt in richtlijn 96/23/EG,
maar er voor deze matrices geen limiet voorhanden was in VO (EG) Nr. 1881/2006. Het resulteren
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Advies 15-2017 werd gepubliceerd in 2017 : ‘Actielimieten voor chemische contaminanten in
levensmiddelen: vlamvertragers, perfluoralkyl verbindingen, dioxines en dioxine-achtige PCB’s
en benzeen’.

ii.

Controle voor hexabroomcyclododecaan (HCBD) in levensmiddlen

In 2015 werden 60 monsternemingen geanalyseerd op de aanwezigheid van
hexabroomcyclododecaan (HBCD). In 2016 werden 73 monsters geanalyseerd op de
aanwezigheid van HBCD. Voor meer gedetailleerde informatie over welke matrices bemonsterd
werden, kan onderstaande tabel geraadpleegd worden. In deze tabel werden geen nonconformiteiten aangeduid daar er nog geen Europese limieten beschikbaar zijn voor de
aanwezigheid van HBCD in levensmiddelen. Om een idee te geven over de aanwezigheid van
HBCD in de voedselketen werd geopteerd om het aantal monsters waarvan het resultaat boven
de kwantificatielimiet lag te vermelden.

Bereide producten**
Eieren, eiproducten en bereidingen op
basis van eieren
Melk, melkproducten en bereidingen op
basis van melk
Producten en bereidingen van de visserij
of de aquacultuur
Vlees, vleesproducten en -bereidingen
Zaden, oliehoudend fruit en
plantaardige oliën
Totaal

# monsternemingen in
2015 (# monsters met
HBCD > LOQ*)
14 (1)
4 (2)

# monsternemingen in
2016 (# monsters met
HBCD > LOQ*)
16 (0)
17 (1)

20 (1)

20 (0)

5 (4)

5 (4)

13 (0)
4 (0)

11 (0)
4 (0)

60 (8)

73 (5)

* LOQ = Limit of Quantification, waarbij de LOQ afhankelijk is van de matrix.
** De categorie bereide producten bevatte voor deze parameter het volgende: specifieke babyvoeding,
kinderkoeken en voedingssupplementen op basis van visolie.

iii.

Controle voor polybromodifenylethers (PBDE) in levensmiddelen

In 2015 werden 61 monsternemingen geanalyseerd op de aanwezigheid van
polybromodifenylethers (PBDE). In 2016 werden 74 monsters geanalyseerd op de aanwezigheid
van PBDE. De volgende PBDE-congeneren werden geanalyseerd: BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE100, BDE-153, BDE-154, BDE-183, BDE-197, BDE-207, BDE-209. Voor meer gedetailleerde
informatie over welke matrices bemonsterd werden, kan onderstaande tabel geraadpleegd
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worden. In deze tabel werden geen non-conformiteiten aangeduid daar er nog geen Europese
limieten beschikbaar zijn voor de aanwezigheid van PBDE in levensmiddelen. Om een idee te
geven over de aanwezigheid van PBDE in de voedselketen werd geopteerd om het aantal
monsters waarvan de PBDE som boven de quantificatielimiet lag te vermelden.

Bereide producten**
Eieren, eiproducten en bereidingen op
basis van eieren
Melk, melkproducten en bereidingen op
basis van melk
Producten en bereidingen van de visserij
of de aquacultuur
Vlees, vleesproducten en -bereidingen
Zaden, oliehoudend fruit en
plantaardige oliën
Totaal

# monsternemingen in
2015 (# monsters met
PBDE som > LOQ*)
14 (1)
5 (0)

# monsternemingen in
2016 (# monsters met
PBDE som > LOQ*)
17 (14)
17 (16)

20 (0)

20 (14)

5 (0)

5 (5)

13 (5)
4 (0)

11 (8)
4 (3)

61 (6)

74 (60)

* LOQ = Limit of Quantification, waarbij de LOQ afhankelijk is van de matrix.
** De categorie bereide producten bevatte voor deze parameter het volgende: specifieke babyvoeding en
voedingssupplementen op basis van visolie.

iv.

Controle voor perfluoralkylverbindingen (PFAS) in levensmiddelen

In 2015 en 2016 werden telkens 45 monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van
perfluoralkylverbindingen (PFAS). De volgende perfluoralkylverbindingen werden geanalyseerd:
perfluorooctaan sulfonaat (PFOS), perfluorooctanoaat (PFOA), perfluorobutaan sulfonaat,
perfluorodecanoaat, perfluorododecanoaat, perfluoroheptanoaat, perfluorohexaan sulfonaat,
perfluorhexanoaat, perfluornonoaat, perfluorooctaan sulfonamide, perfluorundecanoaat. Dit
met als doel data te verzamelen rond de aanwezigheid van perfluoralkylverbindingen in
levensmiddelen zoals verzocht in Aanbeveling 2010/161/EU104 .

104 Aanbeveling van de commissie van 17 maart 2010 betreffende de monitoring van perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen. (2010/161/EU): http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1506518625160&uri=CELEX:32010H0161
105

Jaarverslag-lozingen-in-de-lucht 2000-2015 - https://www.vmm.be/publicaties/lozingen-in-de-lucht-2000-2015
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Voor meer gedetailleerde informatie over welke matrices bemonsterd werden, kan
onderstaande tabel geraadpleegd worden. In deze tabel werden geen non-conformiteiten
aangeduid daar er nog geen Europese limieten beschikbaar zijn voor de aanwezigheid van
perfluoralkylverbindingen in levensmiddelen. Om een idee te geven over de aanwezigheid van
deze verbindingen in de voedselketen, werd geopteerd om het aantal monsters waarin een
hoeveelheid perfluoralkylverbinding werd aangetroffen dat boven de kwantificatielimiet lag te
vermelden.

Eieren, eiproducten en bereidingen op
basis van eieren
Fruit
Granen, afgeleide producten van granen
en bereidingen op basis van graan
Groenten
Melk, melkproducten en bereidingen op
basis van melk
Producten en bereidingen van de visserij
of de aquacultuur
Vlees, vleesproducten en -bereidingen
Totaal

# monsternemingen in
2015 (# monsters met
PFAS* > LOQ**)
4 (0)

# monsternemingen in
2016 (# monsters met
PFAS* > LOQ**)
4 (0)

4 (0)
2 (0)

4 (0)
2 (0)

2 (0)
7 (0)

2 (0)
7 (0)

14 (1)

14 (1)

12 (0)
45 (1)

12 (0)
45 (1)

* Analyse voor volgende perfluoralkylverbindingen (PFAS) werd uitgevoerd: perfluorooctaan sulfonaat (PFOS),
perfluorooctanoaat (PFOA), perfluorobutaan sulfonaat, perfluorodecanoaat, perfluorododecanoaat,
perfluoroheptanoaat, perfluorohexaan sulfonaat, perfluorhexanoaat, perfluornonoaat, perfluorooctaan
sulfonamide en/of perfluorundecanoaat. Wanneer voor minstens één van deze verbindingen de LOQ overschreden
werd, werd dit aangeduid als een positief monster.
** LOQ = Limit of Quantification. Waarbij de LOQ 5 à 10 µg/kg bedroeg, afhankelijk van de matrix.

In 2015 werd aldus één monster positief bevonden voor de aanwezigheid van
perfluoralkylverbindingen,
namelijk
een
zeevis.
Hierin
werden
volgende
perfluoralkylverbindingen in aangetroffen (concentratie > LOQ): perfluorooctanoaat (PFOA) (85
µg/kg), perfluorooctaan sulfonamide (13 µg/kg), perfluorodecanoaat (15 µg/kg),
perfluorododecanoaat (8.2 µg/kg), perfluoroheptanoaat (16 µg/kg), perfluorohexanoaat (28
µg/kg).
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In 2016 werd één schaaldier monster positief bevonden voor de aanwezigheid van
perfluoralkylverbindingen. Dit monster genomen in de vismijn was positief voor perfluorooctaan
sulfonaat (PFOS, 6,6 µg/kg).

B. Evaluatie van de POP-situatie op gewestelijk niveau
1. Vlaams Gewest
•

Emissieregistratie: lucht en water
➢ Luchtmetingen
De emissiewaarden van dioxines en furanen naar de lucht worden voor de industriële sectoren
deels bekomen uit het integraal milieujaarverslag (IMJV) van bedrijven en deels uit een
collectieve bijschatting.
In het integraal milieujaarverslag, deelformulier lucht, worden emissies van dioxines en furanen
als groep gerapporteerd onder de noemer PCDD/F en worden uitgedrukt als mg TEQ/jaar. In
tegenstelling tot alle andere polluenten wordt er geen enkele drempelwaarde vastgelegd voor
PCDD/F. Indien emissiemetingen voor PCDD/F worden opgelegd in de uitbatingsvergunning,
dienen de resultaten van deze metingen gerapporteerd en bijgevoegd.
Resultaten: het aantal exploitaties dat dioxines en furanen meet en rapporteert nam sterk toe in
de loop der jaren. Terwijl in 1996 slechts 5 % van de 340 rapporteringsplichtige exploitaties
PCDD/F rapporteert, bedraagt dit aandeel in 2015 13 % op een totaal van 400.
Naast deze individuele emissies wordt voor de industriële sectoren door VMM tevens een
bijschatting gemaakt op basis van activiteitsdata en emissiefactoren.
De emissies van gebouwenverwarming (sector huishoudens en sector handel en diensten)
worden ingeschat met behulp van energieverbruiken en emissiefactoren. De emissies ten
gevolge van verbranding in open vuren en tonnetjes door de huishoudens worden berekend aan
de hand van activiteitsdata en emissiefactoren.
Hexachloorbenzeen is een verplicht te rapporteren stof (emissie-inventaris lucht). Enkel door de
elektriciteitscentrales wordt een emissiecijfer gerapporteerd dat de rapporteringsdrempel voor
hexachloorbenzeen (0.010 ton) overschrijdt .
De andere stoffen zijn in de rapportering 2007 (gegevens 2006) voor de eerste maal geïntegreerd
in het integraal milieujaarverslag (IMJV) naar aanleiding van de E-PRTR verordening. In opdracht
van VMM werd in 2012 een studie uitgevoerd ter optimalisatie van de emissie-inventaris POP’s.
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➢ Dioxine-emissies naar de lucht: een nadere blik
De invoering van dioxine-emissiegrens- en richtwaarden zoals specifiek in bijlage VIII en IX
vermeld, samen met de saneringsinspanningen van de afdeling Milieu-inspectie, heeft in de jaren
'90 geleid tot gevoelige emissiereducties.

➢ Evolutie van de dioxine-emissie in Vlaanderen: 2000-2015105
Bronnen van dioxine-emissie zijn:
• de huishoudens (gebouwenverwarming met voornamelijk open haarden en kachels en
de afvalverbranding in open vuren en tonnen);
• industrie (onder meer ferro en non-ferro industrie);
• verkeer (wegverkeer);
• handel en diensten (onder meer crematoria, gebouwenverwarming, afvalverbranding);
• energie (onder meer elektriciteitsopwekking).
In tabel 7 et 8 wordt de evolutie van de dioxine-emissie door de verschillende sectoren in
Vlaanderen weergegeven voor de periode 2000-2015.
Tabel 7 Evolutie van de dioxine-emissie (g TEQ/jaar) door de verschillende sectoren in Vlaanderen (2000-2007)

105

Jaarverslag-lozingen-in-de-lucht 2000-2015 - https://www.vmm.be/publicaties/lozingen-in-de-lucht-2000-2015
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De hier vermelde voorbeelden zijn meetnetwerken die afhangen van de DGO3 en het AWAC. Voor meer details,
zie het rapport over de staat van het leefmilieu 2017
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/publications/rapport-sur-letat-de-lenvironnement-wallon2017.html, fiche "Milieux 1", blz. 224.
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PCDD/F

2000
2001
g TEQ % g TEQ
huishoudens
30 54
30
gebouwenverwarming huishoudens
7
8
tabak roken
0,001
0,001
verbranding in open vuren en tonnetjes
23
22
industrie
11 19
6
ferro
8
5
non ferro
1
0,400
chemische nijverheid
0,209
0,191
voeding, dranken en tabak
0,037
0,038
papier en uitgeverijen
0,017
0,017
minerale niet- metaalproducten
0,633
0,620
metaalverwerkende nijverheid
0,006
0,012
textiel, leder en kleding
0,007
0,006
spaanplaatnijverheid
0,277
0,277
andere industrie
0,286
0,023
WKK industrie
0,009
0,010
energie
0,337 0,6 0,718
elektriciteitscentrales
0,030
0,033
petroleumraffinaderijen
0,306
0,684
opslag, transport en distributie van gas 0,001
0,001
verkeer
3
5
3
wegverkeer
3
3
land- en tuinbouw
0,038 0,1 0,039
land- en tuinbouw
0,038
0,039
handel en diensten
12 22
13
afvalverbranding
12
13
gebouwenverwarming tertiaire sector
0,032
0,034
crematoria
0,093
0,094
totaal
56 100
53

2002
% g TEQ
53
29
8
0,001
21
11
8
6
0,694
0,188
0,048
0,017
0,617
0,006
0,005
0,548
0,021
0,009
1 0,971
0,029
0,941
0,001
5
3
3
0,1 0,039
0,039
24
1
1
0,035
0,103
94
41

2003
% g TEQ
51
28
9
0,001
20
14
7
5
0,350
0,190
0,045
0,020
0,611
0,005
0,005
0,462
0,041
0,010
2 0,276
0,032
0,243
0,001
5
3
3
0,1 0,039
0,039
2
2
1
0,946
0,107
74
41

2004
% g TEQ
51
28
9
0,001
19
12
7
6
0,199
0,192
0,040
0,020
0,051
0,005
0,004
0,297
0,060
0,010
0,5 0,163
0,037
0,125
0,001
5
3
3
0,1 0,040
0,040
4 0,923
0,776
0,039
0,108
72
39

2005
% g TEQ
49
27
9
0,001
17
13
10
9
0,528
0,212
0,038
0,025
0,111
0,006
0,004
0,254
0,048
0,010
0,3 0,343
0,037
0,305
0,001
5
3
3
0,1 0,039
0,039
2
1
1
0,036
0,002
69
41

2006
% g TEQ
65
26
10
0,001
16
25
7
6
0,232
0,211
0,037
0,087
0,113
0,006
0,004
0,297
0,060
0,011
0,8 0,129
0,035
0,092
0,001
7
3
3
0,1 0,039
0,039
3
1
0,994
0,034
0,002
74
37

2007
% g TEQ
70
24
9
0,001
15
20
6
5
0,296
0,201
0,033
0,107
0,112
0,007
0,004
0,413
0,074
0,010
0,3 0,153
0,031
0,121
0,001
7
3
3
0,1 0,055
0,055
3
1
1
0,033
0,002
66
35

%
70

18

0,4

8
0,2
4

62

Tabel 8 Evolutie van de dioxine-emissie (g TEQ/jaar) door de verschillende sectoren in Vlaanderen (2008-2015;
referentiejaar 2000)
PCDD/F

2008
g TEQ
huishoudens
25
gebouwenverwarming huishoudens
10
tabak roken
0,001
verbranding in open vuren en tonnetjes
14
industrie
9
ferro
8
non ferro
0,228
chemische nijverheid
0,200
voeding, dranken en tabak
0,042
papier en uitgeverijen
0,103
minerale niet- metaalproducten
0,105
metaalverwerkende nijverheid
0,017
textiel, leder en kleding
0,002
spaanplaatnijverheid
0,144
andere industrie
0,062
WKK industrie
0,011
energie
0,193
elektriciteitscentrales
0,019
petroleumraffinaderijen
0,174
opslag, transport en distributie van gas 0,001
verkeer
3
wegverkeer
3
land- en tuinbouw
0,061
land- en tuinbouw
0,061
handel en diensten
2
afvalverbranding
1
gebouwenverwarming tertiaire sector
0,038
crematoria
0,002
totaal
38

2009
% g TEQ
65
24
11
0,001
13
23
6
5
0,369
0,127
0,041
0,102
0,093
0,007
0,002
0,168
0,079
0,010
0,5 0,075
0,020
0,053
0,001
7
3
3
0,2 0,071
0,071
4 0,723
0,681
0,039
0,002
67
33

2010
% g TEQ
71
25
14
0,001
12
18
6
5
0,282
0,099
0,035
0,243
0,094
0,020
0,002
0,096
0,083
0,012
0,2 0,097
0,025
0,071
0,001
8
3
3
0,2 0,067
0,067
2 0,541
0,497
0,041
0,002
60
35

2011
% g TEQ
72
21
10
0
11
18
8
7
0,310
0,147
0,038
0,303
0,099
0,008
0,003
0,128
0,081
0,013
0,3 0,085
0,031
0,053
0,001
8
2
2
0,2 0,048
0,048
2 0,521
0,470
0,049
0,002
62
31

2012
% g TEQ
65
21
12
0,001
9
25
12
10
0,319
0,181
0,035
0,322
0,087
0,009
0,004
0,163
0,078
0,014
0,3 0,245
0,074
0,171
0,001
8
2
2
0,2 0,054
0,054
2 0,709
0,639
0,067
0,003
56
36

2013
% g TEQ
59
21
13
0,001
8
32
5
4
0,290
0,120
0,034
0,325
0,083
0,009
0,004
0,202
0,103
0,010
0,7 0,059
0,024
0,035
0
6
2
2
0,2 0,063
0,063
2 0,690
0,614
0,073
0,003
64
29

2014
% g TEQ
74
17
10
0,001
7
17
5
4
0,218
0,128
0,041
0,354
0,090
0,008
0,003
0,126
0,115
0,012
0,2 0,218
0,012
0,206
0
6
2
2
0,2 0,059
0,059
2 0,549
0,493
0,053
0,003
52
25

2015*
% g TEQ
69
17
11
0,001
6
21
6
5
0,218
0,191
0,039
0,364
0,091
0,008
0,003
0,187
0,109
0,012
0,9 0,130
0,029
0,101
0
7
2
2
0,2 0,064
0,064
2 0,563
0,502
0,058
0,003
44
26
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%
66

24

0,5

7
0,2
2

46

In tabel 8 en 9 komt tot uiting dat de dioxine-emissie daalt van 56 g in 2000 tot 26 g TEQ in 2015.
Dit komt overeen met een daling van 54%.
Het aandeel van de emissies veroorzaakt door de huishoudens bedraagt 54 % in 2000. In 2015 is
dit aandeel hoger (66 %) door sterkere dalingen in de andere sectoren.
De emissies door verbranding in open vuren en tonnen omvatten in 2015 een vierde van de totale
dioxine-emissies. De komende jaren zullen deze emissies verder uitdoven door het verbod op
verbranding in open vuren en tonnetjes. In tonnen en aanverwante toestellen voor de
verbranding van afval kunnen in de vuurhaard ‘koude spots’ en zuurstoftekorten optreden. Deze
resulteren in een onvolledige verbranding, waardoor dioxines kunnen ontstaan. Dit gebeurt niet
enkel bij verbranding van plastic, papier e.d., maar evenzeer bij verbranding van op het eerste
zicht onschadelijke stoffen als tuinafval.
Het aandeel van de emissies veroorzaakt door de industriële sectoren daalt tussen 2000 en 2015.
De ferro-industrie levert de grootste bijdrage tot de industriële dioxine-emissies.
Binnen de sector van handel en diensten worden de meeste emissies veroorzaakt door de
industriële afvalverbranding. Het aandeel van de sector handel en diensten in de totale dioxineemissie daalt van 22% in 2000 naar 2% in 2015.
Tabel 10 Emissie van dioxines naar lucht
PCDD/F emissies (g TEQ)
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
huishoudens

industrie

energie

verkeer

land- en tuinbouw

handel en diensten

➢ Depositiemetingen : dioxines en PCB’s
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De VMM is verantwoordelijk voor het meetnet dioxine- en PCB-depositiemetingen. De resultaten
worden getoetst aan de drempelwaarden die de VMM hanteert voor de beoordeling van de
dioxine- en PCB-deposities.
De VMM maakt de meetresultaten aan het Federaal Voedselagentschap die bij verhoogde
deposities kan overgaan tot de analyse van voedingsstalen. Bij overschrijding van de Europese
voedingsnormen worden de voedingsproducten vernietigd. Dit zijn dus acties met als doel de
consument te beschermen.
Drempelwaarden
Er bestaan geen wettelijke normen voor de depositie van dioxines of PCB’s. Het Europees
Wetenschappelijk Comité voor menselijke voeding heeft in 2001 een advies uitgebracht hoeveel
dioxines en dioxineachtige PCB’s men wekelijks maximaal mag innemen. Dit bedraagt 14 pg
TEQ/kg lichaamsgewicht per week. Deze dosis ligt binnen de toelaatbare dosis die de WHO
voorstelt (1 à 4 pg TEQ/(kg.dag)).
De VMM heeft een studie laten uitvoeren om te berekenen welke jaargemiddelde depositie
overeenstemt met dit Europees advies van 14 pg TEQ/(kg.week) en definieerde zo een
drempelwaarde. Occasioneel komen er hoge deposities voor die uitgemiddeld zouden worden
als we jaarrond zouden meten. Daarom wordt de maandgemiddelde depositie getoetst aan een
hogere drempelwaarde (Tabel 11).
De toetsing aan de drempelwaarden gebeurt enkel voor:
•

de som van de dioxines en dioxineachtige PCB,

•

meetplaatsen in agrarische gebieden en woonzones. Dit zijn gebieden die een link hebben
met de voedselketen. Hoge dioxine- en PCB-deposities kunnen de voedselketen
besmetten en zo, bij chronische blootstelling, een impact op de gezondheid hebben.

Deze drempelwaarden hebben geen wettelijk karakter maar laten de VMM toe om de gemeten
deposities te beoordelen en te beslissen welke regio’s extra aandacht verdienen.

Tabel 11 Drempelwaarden voor de deposities van dioxines en dioxineachtige PCB's
Opname (EU)
Toelaatbare dosis via voeding
gedefinieerd door EU
14 pg TEQ/(kg.week)

Drempelwaarde
jaargemiddelde depositie
8,2 pg TEQ/(m².dag)

Luchtkwaliteit (VMM)
Drempelwaarde
maandgemiddelde depositie
21 pg TEQ/(m².dag)

Waar
agrarische gebieden
woonzones

Resultaten en trends
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Een aantal bedrijven zijn potentiële dioxinebronnen. Als de VMM in de buurt herhaaldelijk lage
dioxinedeposities mat, dan zette ze er de metingen stop. In die optiek zijn er geen metingen meer
nabij huisvuilverbrandingsovens en nabij diverse non-ferrobedrijven of spaanderplaatbedrijven.
Er zijn nog een aantal bedrijven, verschillend van schrootbedrijven, waar de VMM de
dioxinedepositie opvolgt. Uit deze resultaten volgt dat er occasioneel nog steeds hogere waarden
voorkomen, wat een verdere opvolging verantwoordt.
In de tabel 12 geven we de waarden van PCB126 en niet van de som van dioxineachtige PCB
omdat de VMM tot in 2012 enkel deze verbinding mat.

Tabel 12 Specifieke informatie over depositiemetingen van dioxines, furanen en PCB126: 1995-2000-2009-2016
Afzetting

Dioxines, furanen, PCB126, dioxineachtige PCB

Doel
Type metingen
Analysemethode
Aanvang van de metingen

Evaluatie van de luchtkwaliteit
Sedimentmonsters met Bergerhoff potten (1 maand)
HRGC/MS
1995 (dioxines, furanen)
2002 (PCB126)
2012 (dioxineachtige PCB)
Situatie 2016: nabij potentiële bronnen met focus op schrootbedrijven
Metingen worden gestopt op locaties met herhaaldelijk lage warden. Frequentie en aantal
metingen worden opgedreven in gebieden met herhaaldelijk hoge waarden.
1995-2009 : hoofdzakelijk brongerelateerd monitoring netwerk met het oog op de
opvolging van de bronremediëring.
2010: monitoring netwerk met focus op monsters genomen in stedelijke en
plattelandslocaties nabij potentiële bronnen met het oog op de evaluatie van de impact
op de gezondheid
Vanaf 2015: enkel nog brongerichte metingen. Focus op schrootbedrijven waar dikwijls
enkel PCB wordt gemeten.
1995 : 10 – 2 monsters per jaar
2000: 70 – meestal: 2 monsters/jaar– hot spots: 4-12 monsters/jaar
2009: 39 – 9: 2 monsters/jaar 30: 4-6 monsters/jaar
2016: 15 – 4 tot 7 monsters/jaar
Plattelandsgebied: 1995 – 2009 : 40 monsters– gemiddeld: 5,4 – min: 0,7 – max: 36
Stedelijke locatie: 1995 – 2009 :28 monsters – gemiddeld: 8,3 – min 2,2 – max: 25
Nabij ferrosite: 1998 – 2009: 68 monsters – gemiddeld: 12 – min: 2 – max: 42
Nabij non-ferrosite : 1998-2008: 71 monsters – gemiddeld: 17 – min: 3,2 – max: 119
Nabij verbrijzelaar-2009: 43 monsters – gemiddeld: 12 – min 2,3 – max: 45
2016: 44 monsters – gemiddeld: 9,3 – min 0,8 – max: 104
Plattelandsgebied: 2002 – 2009 : 17 monsters – gemiddeld: 1,4 – min: 0,3 – max: 3,3
Stedelijke locatie: 2002 – 2009 : 17 monsters – gemiddeld: 3,2 – min 0,9 – max: 6,1
Nabij ferrosite: 2002 – 2009: 34 monsters – gemiddeld: 1,9 – min: 0,6 – max: 5,2
Nabij non-ferrosite: 2002-2008: 32 monsters – gemiddeld: 2,8 – min: 0,6 – max: 5,8
Nabij verbrijzelaar: 2003-2009: 43 monsters – gemiddeld: 64 – min 1,1 – max: 351
2016: 57 monsters – gemiddeld: 39 – min: 0,5 – max: 686
Op website vmm (www.vmm.be)
In jaarverslagen die openbaar toegankelijk zijn (Nederlands)

Type monsterpunten
Meetstrategie

Aantal monsterpunten

Waarden dioxines+furanen
(pg TEQ/(m².dag))
(deel van programma)

Waarden PCB126
(pg TEQ/(m².dag))
(deel van programma)

Data

Naar aanleiding van herhaaldelijke hoge dioxine- en PCB-deposities gaf minister Schauvliege de
opdracht tot de oprichting van een werkgroep over de dioxine- en PCB-problematiek.
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Deze Werkgroep stelde in 2014 een actieplan op met als doel de dioxine- en PCB-deposities te
verminderen. Ieder jaar rapporteert de Werkgroep de voortgang van de actiepunten aan de
minister.
Dit actieplan werkt op verschillende niveaus:
-

-

-

vermindering van de emissies van dioxines en PCB bij industriële bronnen door
aanpassing van de wetgeving en de toekenning van milieuvergunningen, in het bijzonder
voor schrootbedrijven,
vermindering van de emissies door burgers door het in gebruik nemen van een nieuw
boetesysteem voor de verbranding van afval in open lucht. Via campagnes wordt de
burger gewezen op de negatieve effecten door verbranding, zowel in binnen- als in de
buitenlucht,
vermindering van de menselijke blootstelling aan dioxines en PCB door de invoering van
specifieke maatregelen in gebieden waar de dioxine- en PCB-concentraties in bloed hoog
waren. Een brochure werd verspreid die aangeeft hoe men de opname van polluenten
waaronder dioxines en PCB kan verminderen als men zelf geteelde groenten en/of dieren
en eieren van eigen kippen eet. In welbepaalde regio’s zijn er adviezen om niet langer
eieren van zelfgekweekte kippen te eten.

➢ Oppervlaktewatermetingen
Sinds 1991 worden POP’s gemeten in het oppervlaktewater. In tabel 13 is per polluent
aangegeven op hoeveel meetplaatsende aanwezigheid van een stof gedetecteerd is.

Resultaten
Tabel 13 geeft over de jaren heen het percentage positieve detecties op het totaal aantal
analyses. Terwijl we aan het begin van de jaren ’90 nog rond de 20% detectie zaten voor bepaalde
van de UNEP-stoffen, ligt dit percentage voor de meeste stoffen vandaag een stuk lager of zelfs
op nul. Voor PCB’s blijft dit de laatste jaren schommelen tussen de 0 en 15%.
Tabel 13 Overzicht positieve detecties in oppervlaktewater, uitgedrukt als percentages van het totaal aantal
metingen
Jaar
1991

PCB*
5 – 37

Aldrin
18

1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1 - 40
0 – 20
4 – 22
2 – 20
1 -10
1–3
0–1

13
3
2
1
0
3
2

Chloordaan**

1–5
1–7
1–2

Dieldrin
21

Endrin
16

Heptachloor
12

Hexachloorbenzeen
19

DDT
10

17
0
4
6
1
14
19

11
3
2
7
3
7
2

5
0
2
0
3
6
1

20

19
5
4
0
1
2
0

4
9
12
9
2
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2000
0–2
1
0–1
4
1
1
2001
0–1
0
0
0
0
0
2002
0
0
0
0
0
0
2003
0–1
0
0
0
0
0
2004
0-1
0
0
0
0
0
2005
0-1
0
0
1
0
0
2006
0-3
0
0
0
0
0
2007
0-6
0
0
0
0
0
2008
0-2
0
0
0
0
0
2009
0-1
0
0
0
0
0
2010
0-5
0
0
4
0
0
2011
0-13
1
0
1
0
0
2012
0-17
0
0
0
0
0
2013
0-4
0
0
0
0
0
2014
0-3
0
0
0
0
0
2015
0-4
0
0
1
0
0
2016
4-15
0
0
5
0
0
* PCB 170; PCB 180; PCB 138; PCB 153; PCB 101; PCB 49; PCB 52; PCB 118; PCB 28; PCB 31; PCB 169
** chloordaan (cis, trans)

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
6
1
0
4
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

De decretale normen voor bestrijdingsmiddelen zijn in oppervlaktewater tweeledig: een
maximale concentratie om acute effecten te vermijden en een gemiddelde concentratie om
chronische effecten te vermijden.
De situatie is merkelijk verbeterd voor heel wat stoffen die in de periode 2002-2004 nog voor
een groot aantal normoverschrijdingen zorgden. Het gaat dan bijvoorbeeld over endosulfan
(insecticide), hexachloorcyclohexaan (insecticide). Niet toevallig zijn dit stoffen waarvoor
gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen werden ingevoerd.
Tabel 14 Percentage meetplaatsen met een overschrijding voor de stoffen die in de periode 1999-2009 minstens
één keer in meer dan 10 % van de meetplaatsen voor een overschrijding van de norm zorgden. (Bron: VMM)

2002

Endosulfan
20

Hexachloorcyclohexaan
28

2003

24

14

2004

20

6

2005

29

10

2006

27

8

2007

15

7

2008

11

11

2009

12

5

2010

11

11

2011

10

4

2012

57

0

2013

8

5

2014

6

1

2015

8

0

2016

4

5

Bijlage I bevat de resultaten voor de PCB's in het oppervlaktewater.
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➢ Waterbodemmetingen
Het Vlaams routinematig waterbodemmeetnet werd opgestart in maart 2000 en heeft als doel
de kwaliteit van de Vlaamse waterbodems in kaart te brengen en op te volgen. Daarvoor werden
600 meetplaatsen aangeduid. Rekening houdend met de heterogeniteit van waterbodems kan
op die manier de ecologische kwaliteit van de waterbodem in kaart gebracht worden.
Sinds 9 juli 2010 zijn er decretale milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. De normen zijn
richtwaarden. Ze bepalen het milieukwaliteitsniveau dat zo veel mogelijk moet worden bereikt
of gehandhaafd. Ze gelden noch als saneringscriterium, noch als saneringsdoel. Individuele PCB’s
geven vaak aanleiding tot overschrijding van de nieuwe normen. Voor enkele PCB’s is dat zelfs in
ongeveer de helft van de onderzochte waterbodems het geval.

Resultaten: in tabel 15 worden de detectiepercentages voor aldrin, chloordaan, dieldrin, endrin en de PCB’s

PCB 52

PCB t

25
60
43
45
50
64

PCB 49

0
4
2
1
0
0

PCB 31

46
44
56
49
60
64
44
72
69
69
63
79
75
80%
86%
79%
92%
88%
90%
85%
72%
35%

PCB 28

48
44
52
47
57
63
44
74
65
69
63
75
75%
80%
86%
79%
90%
86%
90%
83%
68%
33%

PCB 180

37
36
36
30
44
52
35
67
60
57
54
69
57%
62%
77%
67%
85%
71%
66%
62%
50%
23%

PCB 170

39
37
40
37
45
59
37
67
62
60
54
66
62%
65%
80%
63%
85%
80%
80%
76%
80%
50%

PCB 169

PCB 138

17
12
21
30
13
27
3
1
4
5
2
4
6%
23%
33%
14%
12%
32%
66%
47%
17%
8%

PCB 153

PCB 118

4%
5%
11%
0%
2%
5%
34%
29%
12%
7%

PCB 101

26
1
3
2
3
2
3

Dieldrin

26
1
0
1
5
0
2
0%
3%
11%
0%
0%
3%
23%
10%
5%
0%

Endrin

0
0
6
1
4
17
0
1
0
0
0
0
1%
3%
7%
1%
6%
3%
6%
2%
0%
0%

tChloordaan

Aldrin

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

cChloordaan

Jaar

gemeten in waterbodems (in µg/kg), over verschillende jaren uitgezet (1995-2016)

46
43
49
45
52
56
40
71
62
68
61
75
74%
76%
82%
78%
89%
80%
86%
79%
64%
42%

20
8
10
14
25
22
13
55
42
15
19
44
32%
18%
28%
33%
42%
34%
30%
37%
23%
15%

23
10
2
13
0
50
12
41
28
10
18
35

43
37
22
33
20
32
13
57
42
20
23
44

29
21
23
24
32
40
18
61
45
27
20
48
35%
21%
55%
35%
53%
38%
47%
55%
46%
25%

48
45
57
52
63
67
44
78
73
69
65
86
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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In tegenstelling tot de situatie in de waterkolom worden de verschillende congeneren van de
PCB’s (uitgezonderd PCB 169) nog regelmatig in de waterbodem aangetroffen (tabel 15). Ook
BDE’s worden regelmatig gedetecteerd. BDE209 werd sinds 2005 bepaald en gedetecteerd, de
laatste 5 jaar in zelfs meer dan 90% van de monsters.
Waterbodemkwaliteit evolueert gunstig maar is regelmatig nog niet goed. Uit de toets aan de
normen blijkt dat enkele stoffen in meer dan de helft van de meetplaatsen de normen
overschrijden. Daarbij enkele afbraakproducten van DDT (insecticide), hexachloorbenzeen
(fungicide), een vlamvertrager (BDE 28) en een PCB (PCB 138).
Om na te gaan in welke mate de waterbodemkwaliteit de jongste tien jaar evolueerde, werden
232 meetpunten geselecteerd die zowel in de periode 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011 als
2012-2015 bemonsterd werden. Het percentage sterk verontreinigde meetplaatsen voor PCB’s
is duidelijk gedaald, terwijl de percentages niet en licht verontreinigd relatief sterk toegenomen
zijn. De meetresultaten voor de periode 2012-2015 geven aan dat 51% van de meetplaatsen geen
afwijking vertoont ten opzichte van de referentiewaarde voor PCB’s en dus beschouwd wordt als
niet verontreinigd. 23% van de meetplaatsen is licht verontreinigd, 12% is verontreinigd en 14%
is sterk verontreinigd.

PCBt (Bron: VMM, Kwaliteit van de waterbodem in 2015)

Veranderingen van de waterbodemkwaliteit kunnen verschillende oorzaken hebben:
• verwijderen van sediment, al leidt sanering niet altijd tot een verbetering van de
waterbodemkwaliteit omdat de historische verontreiniging soms diep in de waterbodem is
doorgedrongen;
• door verminderde lozingen van toxische stoffen is de nieuw gevormde waterbodem, met
andere woorden de bovenste sedimentlaag, minder vervuild;
• door de gewijzigde fysisch-chemische kwaliteit van de waterkolom, bijvoorbeeld hogere
zuurstofconcentraties, kan nalevering van toxische stoffen vanuit de waterbodem naar de
waterkolom optreden.
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Bevat II bevat de resultaten voor de PCB’s in de sedimenten.

➢ Grondwatermetingen
Bij het gebruik van sommige bestrijdingsmiddelen bestaat het gevaar dat ze in het grondwater
terechtkomen. Daar kunnen ze nog lange tijd voor verontreiniging zorgen. Vooral middelen die
een lage adsorptiecapaciteit aan bodemdeeltjes vertonen én moeilijk afbreekbaar zijn, vormen
een potentieel gevaar voor het grondwater. Er werden echter geen POP-pesticiden vermeld in
het Verdrag van Stockholm geïdentificeerd in het grondwater in Vlaanderen.
•

Biomonitoring - mens - Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma 2012-2015
De tweede cyclus van het humaan biomonitoringsmeetnetwerk dat werd uitgevoerd in het kader
van het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 had als doel nieuwe referentiewaarden te
bepalen. Deze referentiewaarden zijn een maat voor de aanwezigheid en impact van vervuilende
stoffen op de gezondheid in de algemene bevolking van Vlaanderen. Naast de resultaten van
polluenten die reeds eerder werden gemeten in Vlaanderen (zware metalen, dioxines, PCB’s,…),
werden in deze studie voor het eerst gegevens gerapporteerd over de aanwezigheid van nieuwe
bestrijdingsmiddelen, vlamvertragers, en chemicaliën die in verzorgings- en
consumentenproducten voorkomen. De referentiewaarden werden ook vergeleken met
beschikbare gegevens uit andere studies. De waarden die bekomen werden bij biomonitoring in
geselecteerde hot spots (de aandachtsgebieden Genk-Zuid en Menen) werden vergeleken met
deze referentiewaarden.
Voor de derde cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma (2012-2015) werd
verder gebouwd op de brede basis uit de eerste en tweede cyclus. Opnieuw werden in
verschillende leeftijdsgroepen (pasgeborenen, adolescenten en volwassenen) Vlaamse
referentiewaarden bepaald, zowel voor historische vervuilende stoffen als voor nieuwere
polluenten.

2. Waals Gewest
a) Algemene inleiding over de Waalse gegevens
Wallonië financiert en beheert verschillende netwerken voor het meten en opvolgen van de staat
van de milieucomponenten en van de druk die op deze componenten wordt uitgeoefend, meer
bepaald om te voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving. Deze netwerken vervullen
verschillende functies: alarmering, monitoring van de activiteiten, bescherming van de
gezondheid en van de ecosystemen, karakterisering van de verschijnselen (voor de validering van
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modellen, bijvoorbeeld) of nog de beoordeling van de efficiëntie van de uitgevoerde
maatregelen.
Voorbeelden hiervan zijn de volgende netwerken106 die kunnen bijdragen aan het meten en
beoordelen van de lozingen en emissies van POP’s.
Lucht
Kwaliteit van de omgevingslucht
Controle van de atmosferische emissies
Water
Kwaliteit van het grondwater (fysisch-chemische parameters) en piëzometer
Kwaliteit van het oppervlaktewater (fysisch-chemische, ecotoxicologische en biologische
parameters)
Sedimenten in onbevaarbare waterlopen
Andere
Controle van de centra voor technische ingraving
Opvolging van de staat van het Waalse leefmilieu aan de hand van biologische indicatoren

b) Oppervlaktewateren
Soorten controles van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de verschillende
controlenetwerken.
Het Waals grondgebied wordt bedekt door 4 stroomgebieden: de Maas (waarvan 8
deelstroomgebieden over Waals grondgebied lopen), de Schelde (waarvan 5
deelstroomgebieden over Waals grondgebied lopen) en in mindere mate de Rijn (een
deelstroomgebied over Waals stroomgebied) en de Seine (een deelstroomgebied over Waals
stroomgebied).
Er zijn vier soorten controles:
-

-

-

De monitoring, die het met name mogelijk maakt om de ontwikkeling op lange termijn
van de algemene staat van het water te monitoren, maar ook om de staat van de
waterlichamen die het Waals grondgebied binnenkomen of verlaten, te controleren,
De operationele controle om de doeltreffendheid van de beheersplannen te beoordelen,
De onderzoekscontrole die plaatsvindt bij accidentele verontreinigingen of ter bepaling
van de oorzaken van niet-conformiteiten die tijdens de monitoring zouden zijn
vastgesteld,
Aanvullende controle in verband met de opvolging van de beschermde gebieden
(waterwinningen, Natura 2000-gebieden, badzones, viskweekgebieden) en gekoppeld
aan strengere kwaliteitsdoelstellingen dan diegene die voorzien zijn voor de goede staat.

106

De hier vermelde voorbeelden zijn meetnetwerken die afhangen van de DGO3 en het AWAC. Voor meer details,
zie het rapport over de staat van het leefmilieu 2017
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/publications/rapport-sur-letat-de-lenvironnement-wallon2017.html, fiche "Milieux 1", blz. 224.
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In totaal worden meer dan 400 locaties regelmatig gecontroleerd. Het meetnet bestaat met
name uit 54 stations verspreid over de 15 deelstroomgebieden. Voor het hele netwerk zijn er
ongeveer 600 monsters per jaar107, die volledig worden geanalyseerd op 93 onderzochte stoffen
of groepen van relevante stoffen (33 prioritaire stoffen, 8 andere verontreinigende stoffen, 52
specifieke verontreinigende stoffen).
Deze parameters zijn die van de bijlagen Xbis en Xter bij het Waterwetboek, opgesteld
overeenkomstig de Europese Richtlijnen 2008/105/EG en 2013/39/EU. De resultaten van de
analyses worden daarom vergeleken met de milieukwaliteitsnormen (MKN). Ter herinnering, er
zijn twee soorten MKN: maximaal toelaatbare concentraties (MKN_MTC) en jaargemiddelden
(MKN_JG)108109.
Deze 93 stoffen en groepen van stoffen omvatten momenteel de volgende POP's:
-

Polybroomdifenylethers (tetra-BDE, penta-BDE, hexa-BDE en hepta-BDE)
Cyclodieen-bestrijdingsmiddelen: aldrin, dieldrin en endrin (evenals isodrin)
DDT
endosulfan
hexachloorbenzeen (HCB)
hexachloorbutadieen (HCBD)
hexachloorcyclohexaan (HCH) en de isomeren daarvan, waaronder lindaan,
pentachloorbenzeen (PeCB),
pentachloorfenol (PCP)
perfluoroctaan-sulfonzuur (PFOS) en derivaten daarvan,
Dioxinen en dioxineachtige verbindingen (PCDD, PCDF en dioxineachtige PCB),
Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
Heptachloor (evenals heptachloorepoxide)

Er zijn ook enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), waaronder
benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno (1,2,3-cd)pyreen.

107

In sommige van deze stations worden 6 monsters per jaar genomen, maar in de meeste van deze 54 stations
worden 13 monsters per jaar genomen.
108
Voor de MKN_JG gebeurt de verificatie van de conformiteit door een gemiddelde waarde per parameter en per
station vast te stellen op basis van alle uitgevoerde analyses voor een kalenderjaar. Voor de MKN_MTC gebeurt de
verificatie analyse per analyse.
109
Er moet worden opgemerkt dat er niet noodzakelijkerwijs bij elke parameter een MKN_JG en een MKN_MTC
hoort: in sommige gevallen is er slechts één van de twee waarden (hetzij de MKN_JG, hetzij de MKN_MTC). Ten
slotte kunnen de MKN voor sommige parameters worden gekoppeld aan concentraties in biota in plaats van in het
water zelf.
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Alle analyseresultaten, zowel van de analyses uitgevoerd in het kader van het monitoringnet als
van de analyses uitgevoerd in de andere netwerken110, worden opgenomen in een door DGARNE
beheerde databank.

De analyseresultaten voor de periode 2010-2015
In de overgrote meerderheid van de gevallen waren de hierboven vermelde POP's niet ontdekt
of lagen ze onder de overeenkomstige MKN. De enige vastgestelde overschrijdingen betreffen:
a) Lindaan
Tabel 16 Overschrijding van de MKN voor lindaan in oppervlaktewateren (Bron: SPW – DGARNE)

Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totaal
20102015

Stations van het monitoringnet waar
waarnemingen werden gedaan...
overschrijding van
overschrijding van
de MKN_MTC
de MKN_JG
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
5
0

Stations buiten het monitoringnet waar
waarnemingen werden gedaan...
overschrijding van
overschrijding van
de MKN_MTC
de MKN_JG
3
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
5
2

Samengevat: voor de betrokken zes jaar waren er in totaal tien stations die de MKN_MTC
overschreden, wat ook leidde tot in totaal 2 overschrijdingen van de MKN_JG. Vergeleken met
het totale aantal bemonsteringsstations waarvoor lindaananalyse is uitgevoerd (785 voor het
totaal van zes jaar), komt dit neer op een niet-conformiteitspercentage van 1,27%. Ter
herinnering: voor de periode 1994-2004 bedroeg het niet-conformiteitspercentage 25,8% . De
situatie is dus aanzienlijk verbeterd.
Bovendien zijn voor de tien hier genoemde stations alle latere analyses in overeenstemming met
de MKN_MTC.
Deze tien overschrijdingen resulteerden in de deklassering van de overeenkomstige
waterlichamen voor de overeenkomstige jaren.

110

In de stations van de andere netwerken dan het monitoringnet kan de lijst van te analyseren parameters
beperkter zijn dan de 93 stoffen en groepen van stoffen die zijn opgenomen in de bijlagen Xbis en Xter van het
Waterwetboek. In deze stations van de andere netwerken wordt het analyseprogramma van geval tot geval naar
behoefte gedefinieerd.
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b) PCB’s
Voor de periode 2010-2015 waren er in totaal drie stations111 die de MKN_MTC overschreden,
wat ook leidde tot in totaal 3 overschrijdingen van de MKN_JG. In één geval betrof het een station
in het monitoringnetwerk (in 2015), in de andere twee gevallen betrof het stations in het
operationele controlenetwerk (één geval in 2012, één geval in 2015). Deze drie overschrijdingen
resulteerden in de deklassering van de overeenkomstige waterlichamen voor de
overeenkomstige jaren. Het niet-conformiteitspercentage voor de periode 2010-2015 bedraagt
dus minder dan 1%. Ter herinnering: voor de periode 1994-2004 bedroeg het nietconformiteitspercentage 16,8%112. Voor de PCB's ook is de situatie dus aanzienlijk verbeterd.

c) Broomdifenylethers (congeneren 28,47,99,100,153 en 154)
Geen van de analyses uitgevoerd op de watermonsters resulteerde in overschrijdingen van de
MKN_MTC. Sinds 2015 moet deze parameter echter ook geanalyseerd worden in biota; de in
2015 onderzochte monsters brachten een systematische overschrijding van de overeenkomstige
MKN aan het licht. Daarom vormen deze stoffen een aandachtspunt in het kader van het Waalse
beleid om de doelstelling betreffende de goede staat van de waterlichamen te bereiken.
d) Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), (metingen van benzo(a)pyreen,
benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno (1,2,3-cd)pyreen)
Deze stoffen op zich vallen niet onder het Verdrag van Stockholm. Zij vallen echter wel onder de
Europese Verordening nr. 850/2004/EG inzake POP's113. De gegevens afkomstig van het
monitoringnetwerk, die in de volgende tabel worden weergegeven, zijn dus louter ter informatie.
Tabel 17 Overschrijdingen van de MKN voor sommige PAK's in het oppervlaktewater (monitoringnetwerk) (Bron :
SPW – DGARNE)
Jaar

Stof

2010

benzo(a)pyreen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen

2011

2012

Stations met een
overschrijding van
MKN_MTC114

Stations met een
overschrijding van
MKN_JG
0
18
11
1
42
21
1

19
0
0
54
0
0
46

111

Het gaat om 3 aparte stations.
Cf. 2e NIP POP van België.
113
Zij vallen ook onder de Europese richtlijnen 2008/105/EG en 2013/39/EU inzake milieukwaliteitsnormen op het
gebied van water.
114
De stations van het monitoringnetwerk waarvoor tijdens het betrokken jaar ten minste één overschrijding van
de MKN_MTC werd waargenomen, worden hier meegeteld.
112
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2013

2014

2015

benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen

40
18
0
33
12
1
41
20
0
42
22

0
0
53
0
0
54
0
0
54
0
0

Op het vlak van de stations van het monitoringnet kunnen dus de volgende waarnemingen
worden gedaan:
-

-

-

-

Voor benzo(a)pyreen wordt de MKN_JG vanaf 2011 bijna systematisch overschreden;
overschrijdingen van de MKN_MTC zijn echter zeer zeldzaam (maximaal één station per
jaar),
Voor benzo (b)fluorantheen vinden zeer frequent overschrijdingen van de MKN_MTC
plaats (gemiddeld 36 stations per jaar voor de periode 2010-2015); er is echter geen
overschrijding van de MKN_JG,
Voor benzo(k)fluorantheen vinden zeer frequent overschrijdingen van de MKN_MTC
plaats (gemiddeld 36 stations per jaar voor de periode 2010-2015); er is echter geen
overschrijding van de MKN_JG,
Voor indeno (1,2,3-cd)pyreen is er geen overschrijding van de MKN_MTC of de MKN_JG.

Deze stoffen vormen ook een aandachtspunt in het kader van het Waalse beleid om de
doelstelling betreffende de goede staat van de waterlichamen te bereiken.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat na de veranderingen in de MKN, PAK's sinds 2016 niet
langer moeten worden geanalyseerd op het vlak van hun concentratie in water, maar alleen op
het vlak van hun concentratie115 in biota.

c) Sedimenten in oppervlaktewater
Het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu 2017 bevat gegevens over:
-

115

De sedimenten in waterlopen en waterwegen (fiche "water 12" en kaart 34),
Het beheer van de uit de waterwegen verwijderde sedimenten (fiche "afval 9")

Met name op het vlak van de concentratie benzo(a)pyreen, dat als verklikstof voor alle PAK's dient.
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De volgende punten kunnen aan de orde worden gesteld:
-

-

-

In onbevaarbare waterlopen wordt de kwaliteit van de sedimenten opgevolgd op 90
monitoringlocaties waar gedurende drie jaar monsters worden genomen. In de periode
2014-2016 was verontreiniging zeldzaam, met uitzondering van fluoriden.
In de bevaarbare waterwegen is ongeveer 2/3 van de onttrokken sedimenten
verontreinigd116. De kwaliteit varieert geografisch sterk. De sectoren die historisch
onderhevig zijn aan de invloed van een erg geïndustrialiseerde omgeving zijn sterk
verontreinigd. De meest voorkomende verontreinigende stoffen zijn Cd, Pb, Zn, fluoriden,
cyaniden, koolwaterstoffen, PAK's en PCB's117. Deze sectoren moeten worden gesaneerd
om resuspensie van verontreinigde sedimenten, verontreiniging van grotere gebieden en
hogere beheerskosten voor toekomstige baggerwerken te voorkomen. Merk op dat de
hier besproken kwaliteit enkel op het vlak van een ex situ sedimentenbeheer wordt
beschouwd. De kwaliteit is niet rechtstreeks interpreteerbaar in termen van risico's voor
aquatische ecosystemen. Met andere woorden, aangezien de gebaggerde gebieden
hoofdzakelijk voor bevaarbaarheidsdoeleinden van de waterlopen werden geselecteerd,
is het niet mogelijk om te bepalen of de uit deze gebieden onttrokken sedimenten
representatief zijn voor de staat van de sedimenten die in de rest van de waterloop
aanwezig zijn.
Voor bepaalde stoffen wordt de kwaliteit van de sedimenten op hun in-situ-impact
desalniettemin opgevolgd. Richtlijn 2008/105/EG legt inderdaad een analyse op van de
langetermijntrend van de concentraties van bepaalde stoffen (zogenaamde prioritaire
stoffen) die zich ophopen in sedimenten118 (oppervlaktelaag) en/of biota, met het doel
de concentraties ervan te verminderen zonder een gekwantificeerde doelstelling vast te
leggen. Om de eerste trends vast te stellen, moet worden gewacht tot eind 2019 (drie
onderzoekcycli van het netwerk over de periode 2010-2019). Intussen lijkt de
aanwezigheid van recente niet of weinig verontreinigde afzettingen op oudere bodems
erop te wijzen dat de kwaliteit verbetert. Dit bewijst het belang van de sanering van
oudere afzettingen om te voorkomen dat deze nieuwere afzettingen verontreinigen.

116

Gebaseerd op meer dan 500 analyses die tussen 2009 en 2015 zijn uitgevoerd op sedimentbatchingen die tijdens
baggerprojecten uit bevaarbare waterwegen werden onttrokken. De opgemeten waarden worden vergeleken met
de maximum toelaatbare gehaltes (MTG) en met de veiligheidsgehaltes die werden vastgelegd in het BWR van 30
november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de
oevers van waterlopen en watervlakken verwijderd worden.
117
In de overgrote meerderheid van de geanalyseerde monsters is het PCB-gehalte echter lager dan het MTG.
Bovendien waren de metingen op organochloorhoudende pesticiden consequent lager dan het MTG.
118
In deze context gaat de aandacht uit naar sedimenten van zowel bevaarbare als niet-bevaarbare waterlopen.
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d) Grondwater en leidingwater
Het rapport over de staat van het Waalse leefmilieu 2017 bevat gegevens over:
-

Pesticiden in grondwater (fiche "water 14" en kaart 36)
De conformiteit van het leidingwater met pesticiden (fiche "water 15" en kaart 37)
De behandeling van drinkwater en ontmanteling van de waterwinningen (fiche "water
17")

De pesticiden die in deze drie fiches worden genoemd, zijn echter niet beperkt tot pesticiden die
als POP's worden ingedeeld, verre van daar. In de huidige context dient deze informatie daarom
nog verfijnd te worden met de volgende informatie die is ontleend aan de resultaten van de
monitoring van grondwater en drinkbaar oppervlaktewater voor de periode 2011-2016:
1.

Regelmatig opgevolgde en niet-gedetecteerde POP’s:

Aldrin, Dieldrin, Heptachloor, Endrin, Endosulfan, Hexachloorbenzeen, Hexachloorbutadieen (de
eerste 3, die nu al 20 jaar worden gevolgd en nooit zijn gedetecteerd, werden door het BWR van
25/2/2016 geschrapt van de lijst met verplichte parameters voor Waalse waterproducenten).
2.

POP’s die worden opgevolgd in het kader van het BIODIEN-project (2015-2016):

chloordecon: geen detectie.
PFOS: detecties in 39 van de 141 monsters, maar het detectieniveau was zeer laag (0,15 ng/l)
en zal waarschijnlijk worden opgenomen in de Europese waakzaamheidslijst van de Europese
grondwaterrichtlijn
3.

Andere gedetecteerde POP’s:

Lindaan (HCH-gamma: 2 detecties op een set van 860 monsters.
Pentachloorfenol: 3 detecties op een set van 538 monsters
DDT: 4 detecties op een set van 624 monsters
Van deze 9 detecties was er slechts één geval waarin de drempelwaarde van 100 ng/l werd
overschreden. Het betrof in casu een lindaanconcentratie van 335 ng/l (0,335 µg/l) in water uit
een put van een landbouwbedrijf in 2013119. Aangezien het niet om drinkwater ging, waren er
geen bijzondere maatregelen nodig120.

119

Deze meting gebeurde op een monster genomen tijdens aanpassingswerken van deze put. Bovendien zijn er
geen andere overschrijdingen in de overige analyses die op hetzelfde waterlichaam werden uitgevoerd. Het
overschrijden van de drempelwaarde is daarom eerder het gevolg van eenmalige besmetting tijdens de
werkzaamheden eerder dan van een algemeen fenomeen op de schaal van het waterlichaam.
120
Met andere woorden, dit is geen waterwinning die buiten bedrijf moest worden gesteld.
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4.
De MIREX werd tot 2009 opgevolgd door de Waalse Watermaatschappij (SWDE)
zonder enige detectie : het werd sindsdien stopgezet.

e) Bodems
Voor het beheer van de gevallen van bodemverontreiniging door POP's moeten twee gevallen
worden onderscheiden:
-

diffuse verontreiniging, bijvoorbeeld door de remanentie van pesticiden in
landbouwgrond,
plaatselijke verontreiniging, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van POP's voor
industrieel gebruik of door de onbedoelde productie van POP’s.

Meer in het algemeen wordt, op het vlak van het Waalse saneringsbeleid, een onderscheid
gemaakt tussen:
-

-

gestandaardiseerde verontreinigende stoffen, d.w.z. stoffen die vermeld zijn in bijlage 1
van het decreet van 5 december 2008 inzake bodembeheer. Voor deze verontreinigende
stoffen worden dus in het decreet referentiewaarden, drempelwaarden en
interventiewaarden vastgesteld. Deze verschillende waarden worden vastgesteld voor 5
soorten gebruik van het terrein en voor grondwater;
niet-gestandaardiseerde verontreinigende stoffen (NGP) waarvoor de Waalse overheid
een database met indicatieve grenswaarden voor bodem en grondwater heeft
ontwikkeld. Het doel van deze database is om erkende deskundigen te helpen bij het
uitvoeren van hun opdrachten in verband met oriëntatiestudies, karakteriseringsstudies,
risicostudies, saneringsprojecten, eindbeoordelingen.

De POP's behoren tot de niet-gestandaardiseerde verontreinigende stoffen. Aan de andere kant
zijn PAK's - die soms worden gebruikt als verklikstoffen voor de aanwezigheid van POP's en
waarnaar wordt verwezen in bijlage III van de Europese Verordening EG nr. 850/2004 opgenomen in bijlage 1 bij het decreet. De voor hun geldende grenswaarden hebben dus de
status van normen.
De databank met indicatieve grenswaarden is beschikbaar op de website
http://dps.environnement.wallonie.be/home/liens--documents/le-coin-des-specialistesexperts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html. Ze bevat ook geselecteerde fysischchemische en toxicologische gegevens, selectie- en berekeningsprotocollen en
analysemethoden. De databank wordt elke 6 maanden bijgewerkt.
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Om erkende deskundigen ook te helpen bij het vervullen van hun taken, is het de bedoeling om
op termijn een matrix te ontwikkelen tussen (huidige of voorbije) industriële activiteiten121 en
vermoedelijke verontreinigende stoffen die nuttig zou zijn voor opzoekingen. Deze toekomstige
matrix sluit aan bij de logica van reeds toegepaste praktijken; in het geval van oude
vuilstortplaatsen of afvalbehandelingssites omvat de oriënterende studie bijvoorbeeld een semikwantitatieve screening van de verschillende stoffen of families van organische stoffen. Deze
screenings kunnen soms de aanwezigheid van POP's aan het licht brengen.
Aan de hand van waarnemingen die werden uitgevoerd op basis van gegevens uit verschillende
individuele dossiers tekenen zich enkele trends af122:
-

-

PAK's worden zeer vaak waargenomen in ophogingen. De concentraties ervan
overschrijden vaak de drempelwaarde, waardoor de procedures van het decreet inzake
bodembeheer in werking treden (oriënteringsstudie, karakteriseringstudie, risicoanalyse,
enz.). Het komt echter zelden voor dat de aangetroffen waarden een ernstige bedreiging
vormen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu.
Er wordt systematisch gezocht naar PCB's opgezocht op plaatsen waar een transformator
aanwezig was of is. Ze worden soms gedetecteerd, maar hun concentraties zijn zelden
hoger dan de grenswaarden die een karakteriseringsstudie en saneringsproject zouden
vereisen.

f) Atmosferische emissies
De dioxine-emissies in het Waals Gewest zijn de laatste jaren aanzienlijk verminderd dankzij de
modernisering van de afvalverbrandingsinstallaties en de aanscherping van de emissienormen
voor deze installaties. Sinds 2001 wordt de emissie van dioxinen en furanen voortdurend
gemonitord en de resultaten daarvan worden online bekendgemaakt en regelmatig bijgewerkt
via http://environnement.wallonie.be/data/air/dioxines/index.htm.
Ook is er een meerjarenmonitoringprogramma opgezet voor de emissies van een twaalftal
winningsafvalvoorzieningen die dioxines, PAK's en PCB's omvatten. De resultaten zijn ook online
beschikbaar op http://environnement.wallonie.be/data/air/valorisation/.
De uitgevoerde emissiemetingen maken het mogelijk de impact ervan op de luchtkwaliteit te
bepalen en om de naleving van de Waalse en Europese emissienormen te controleren.
•

Dioxines et furanen

Tussen 1990 en 2016 is de hoeveelheid uitgestote dioxines en furanen in het Waals Gewest sterk
gedaald. Deze resultaten werden vooral bereikt door aanscherping van de emissienormen, na de
121

Deze situatie is dus niet hetzelfde als een diffuse verontreinigingssituatie.
Al deze gegevens worden niet opnieuw ingevoerd in één unieke database (de werklast is te hoog om een
dergelijke herinvoer te rechtvaardigen). De hier vermelde trends hebben dus geen statistische waarde.
122
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sluiting van de staalnijverheidsfabrieken, maar ook dankzij de investeringen door
afvalverbrandingsinstallaties onder impuls van de overheid (modernisering, optimalisatie van de
verbranding en installatie van actieve koolstoffilters). Naast een aanzienlijke vermindering van
de jaarlijkse dioxine-emissies door verbrandingsinstallaties is het aantal overschrijdingen van de
norm van 0,1 ng TEQ/Nm3 sinds 2001, het jaar waarin de norm van toepassing werd (zie
onderstaande tabelen), gestaag afgenomen. In 2016 werden geen overschrijdingen van normen
vastgesteld bij de analyse van de oorspronkelijk op de verbrandingsovens geplaatste
filterpatronen.
Tabel 17 Evolutie van het aantal geanalyseerde patronen en het aantal overschrijdingen met 0,1 ng TEQ/Nm 3 De
emissies worden uitgedrukt in gram TEQ (Toxic Equivalent Quantity). Deze eenheid wordt gebruikt om de totale
toxiciteit van 17 toxische dioxines en furanen te bepalen, waarbij elk afzonderlijk een wegingsfactor krijgt die in
verhouding staat tot de meest toxische dioxine.

g Diox

Tabel 18 Evolutie van de dioxine-emissies per sector. Bron: SPW - AWAC (rapportering uitgevoerd in februari 2018)
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Tabel 19 Evolutie van de dioxine-emissies per sector (in g). Bron: SPW - AWAC (rapportering uitgevoerd in februari
2018)
1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Energie

1.32

0.99

0.64

0.61

0.52

0.39

0.50

0.44

0.39

0.41

0.54

Industrie

69.38

49.47

48.86

7.55

2.89

1.58

1.53

0.86

1.03

1.57

1.25

Woningen

10.22

9.07

7.26

6.74

9.02

5.95

7.19

8.79

5.46

6.95

8.07
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Tertiair

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.07

0.07

0.07

Transport

3.07

3.16

3.24

3.01

2.79

2.48

2.61

1.93

1.43

1.30

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.62

55.91

2.31

2.07

2.48

2.27

2.26

2.45

1.90

1.98

1.90

129.65 118.64

62.34

20.01

17.73 12.71

14.13

14.52

10.29

12.29

13.09

Landbouw
Afvalstoffen
Totaal

In 2016 is huisvesting de belangrijkste bron voor de uitstoot van dioxines en furanen (zie
bovenstaande afbeelding). Deze emissies vertegenwoordigen 61% van de volledige uitstoot van
Wallonië en worden vooral veroorzaakt door de verbranding van hout. De industrie is
verantwoordelijk voor 10% van de emissies. De sector van de niet-metaalhoudende minerale
producten is de grootste uitstoter van dioxines en furanen in de industrie. In 2016 was deze
sector verantwoordelijk voor 47 procent van de industriële dioxine- en furanenemissies. Bij
cementovens kunnen, net als bij alle thermische processen, dit soort verontreinigende stoffen
potentieel vrijkomen. Het gebruik van alternatieve brandstoffen op basis van chloorhoudend
afval of vluchtige organische stoffen kan leiden tot een toename van de emissie van dioxines of
furanen als deze processen niet optimaal worden uitgevoerd. De huidige emissiegrenswaarden
voor klinkerovens, die identiek zijn aan die voor verbrandingsinstallaties van gevaarlijk afval,
worden echter goed nageleefd. Dioxines en furanen die door de kalkindustrie worden
uitgestoten, komen vrij bij de verbranding van grondstoffen en/of brandstoffen die chloriden
kunnen bevatten. Als meeverbrandingsinstallatie voor afval moeten cementfabrieken voldoen
aan dezelfde emissiegrenswaarde als verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval (0,1 ng
TEQ/Nm3). De metaalnijverheid is de op één na grootste uitstoter van dioxines en furanen in de
industrie. In 2016 was deze sector verantwoordelijk voor 22% van de emissies die afkomstig zijn
van de staalindustrie-activiteiten, met name elektrische ovens. Tussen 1990 en 2016 is de
emissie van deze stoffen voor deze sector sterk gedaald (-99%) als gevolg van de sluiting van de
metaalsintering-activiteiten en hoogovens.
In 2016 was de elektriciteitsproductiesector verantwoordelijk voor 5% van de emissies van
dioxines en furanen. De uitstoot van microverontreinigende stoffen in de sector is sterk gedaald
tot 2006 maar in 2007 kwam er een kentering en begon de uitstoot sterk toe te nemen door de
ingebruikname van de biomassacentrale van Awirs. Deze emissies zijn laag bij normaal bedrijf,
maar kunnen tijdens het opstarten of onder abnormale omstandigheden toenemen.
De emissies van de afvalverwerkingsindustrie vertegenwoordigen 14% van de totale emissies
voor dioxines en furanen. 93% van deze emissies is afkomstig van het optellen van de dioxineemissies bij woningbranden. De overige 7% is afkomstig van gemeentelijke
afvalverbrandingsinstallaties. Deze verwerken de grootste tonnages afval, maar het zijn niet de
enige verbrandingseenheden die op het grondgebied actief zijn. Tot 2004 beschikte het Gewest
over een werkende verbrandingsoven voor ziekenhuisafval, crematoria buiten beschouwing
gelaten. De emissies van dioxines en furanen uit de sector worden allemaal door deze eenheden
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veroorzaakt. Voor verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval zijn de gevallen van detectie
sinds 2000 al uitzonderlijk en is de bijdrage aan de totale uitstoot marginaal. Deze aanzienlijke
verbetering is te danken aan de inwerkingtreding van de norm van 0,1 ng/Nm³ die sinds 1 januari
2001 in het Waals Gewest van kracht is (BWR van 3 december 1998, die op 31 december 2000 in
werking is getreden). Het bestaan van een continu monitoringnetwerk (zoals hierboven vermeld)
droeg ook bij tot de goede prestaties van de Waalse verbrandingsinstallaties door een betere
rookbeheersing in te voeren. Om aan de nieuwe norm te voldoen, hebben verbrandingsovens op
hun beurt de verbranding in ovens geoptimaliseerd en de prestaties van hun rookgasbehandeling
verbeterd, met name door de injectie van actieve steenkool.
•

PAK

Wat de luchtkwaliteit betreft, werd in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/107
sinds 2004 een programma voor het meten van PAK's opgenomen in het netwerk voor het meten
van de luchtkwaliteit. De resultaten voor de jaren 2011 tot 2016 zijn beschikbaar op internet 123.
In 2016 hebben alle stations van het netwerk waarden die ver onder de streefwaarde van de
richtlijn voor benzo(a)pyreen (1 ng/m³) liggen. Sinds de ingebruikneming van het netwerk is deze
drempel 3 maal overschreden in het station van Luik (waar de overheersende windrichting uit de
kant van de cokesfabriek van Ougrée lag): in 2004 (1,72 ng/m³), in 2005 (1,22 ng/m³) en in 2006
(1,29 ng/m³).
De lijst van emissies heeft betrekking op de volgende 4 PAK's: benzo(a)pyreen,
benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno (1,2,3-cd)pyreen. De emissies in de
energie- en industriesectoren zijn aanzienlijk verminderd als gevolg van de geleidelijke sluiting
van kolengestookte elektriciteitscentrales en de sluiting van cokesfabrieken en
metaalsinteringbedrijven. De emissies binnen de woningsector zijn stationair en zijn
voornamelijk toe te schrijven aan de verbranding van biomassa.
Tussen 1990 en 2016 is de PAK-emissie in het Waals Gewest met 89% gedaald.
Tabel 20 Evolutie van de PAK-emissies per sector. Bron: SPW - AWAC (rapportering uitgevoerd in februari 2018)

123

(http://airquality.issep.be/WebAirQuality/HAP_BenzoAPyrene.aspx

P a g e 95 | 121

t PAK

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Afvalstoffen
Landbouw
Transport
Tertiair
Woningen
Industrie
Energie

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Tabel 21 Evolutie van de PAK-emissies per sector. Bron: SPW - AWAC (rapportering uitgevoerd in februari 2018)
1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Energie

12.36

8.54

6.48

5.75

3.54

3.42

2.79

1.88

0.85

0.19

0.18

Industrie

23.02

21.62

7.05

2.61

0.56

1.98

0.42

0.44

0.42

0.45

0.43

Woningen

8.54

6.50

4.94

3.71

4.50

3.09

3.65

4.46

2.77

3.42

3.90

Tertiair

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

Transport

0.16

0.19

0.23

0.27

0.30

0.29

0.28

0.27

0.28

0.28

0.28

Landbouw

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Afvalstoffen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

44.10

36.87

18.72

12.35

8.90

8.83

7.17

7.09

4.38

4.40

4.86

Totaal

De verdeling van de PAK-emissies in Wallonië in 2016 is als volgt:
o

o

o
•

80% van de emissies is afkomstig van huisvesting. PAK's ontstaan bij slecht gecontroleerde
verbrandingsomstandigheden en bij houtverbranding, wat het belang van de woningsector
verklaart.
9% van de emissies is afkomstig van de industrie. PAK-emissies worden met name veroorzaakt
door bepaalde stadia van industriële processen, maar hangen ook af van de
verbrandingsomstandigheden en worden daarom door alle thermische processen, zij het in
kleine hoeveelheden, uitgestoten.
Ook het wegvervoer en met name dieselvoertuigen zijn bronnen van PAK's en zijn goed voor
6% van de emissies.

PCB

PCB's worden door thermische processen in de atmosfeer uitgestoten wanneer zij als
contaminant in grondstoffen aanwezig zijn. PCB's zijn ook aanwezig in bepaalde elektrische
transformatoren en condensatoren. In België is een proces om deze producten te verwijderen in
gang gezet (zie hoofdstuk inventaris en voorraden).
De industrie is verantwoordelijk voor 95% van de emissies door de jaarlijkse uitstoot van 5,2 kg
PCB's. De belangrijkste uitstoters zijn cementfabrieken en elektrische ovens.
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Tabel 21 Aandeel PCB-emissies per sector in 2016
Afvalstoffen

Transport

Tertiair
Landbouw

2016

Energie

Woningen

Industrie

•

HCB

De totale Waalse uitstoot bedraagt 2 kg per jaar. De afvalstoffensector en voornamelijk de
afvalverbrandingsovens zijn goed voor 63% van de emissies. De industrie is goed voor 31% van
de emissies die voornamelijk afkomstig zijn van de cementproductie.
Tabel 22 HCB-emissiegehalte per sector in 2016
2016
Energie
Industrie

Afvalstoffen
Woningen
Tertiair
Landbouw

•

Transport

Ongecontroleerde verbranding van afval

Individuele verbranding van huishoudelijk afval in de tuin, in een in de winkel gekochte
verbrandingsoven, een kachel of een open haard is verboden in het Waals Gewest (Decreet van
27/06/1996). De praktijk wordt soms nog steeds waargenomen.
Bij onvolledige verbranding bij een te lage temperatuur komen veel giftige verontreinigende
stoffen vrij in de vorm van gassen (CO, NO2, SO2, SO2, HCl...) of deeltjes (dioxines en furanen,
PAK’s, metalen, roet, enz.), waarvan de zeer lokale fall-out kan leiden tot aanzienlijke
bodemverontreiniging. Het inademen van deze stoffen of het innemen ervan tijdens het eten van
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eieren, fruit en groenten uit de tuin is schadelijk voor de gezondheid. Het probleem is verre van
marginaal: voor dezelfde hoeveelheid afval zou de uitstoot van dioxines en furanen voor een
tuinverbrandingsoven 100 tot meer dan 10.000 keer zo hoog zijn als voor een
verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval.
Het is de bevoegdheid van gemeenten en lokale politie om het verbod te handhaven. Hierbij
dient opgemerkt dat droog groenafval onder bepaalde omstandigheden in de tuin kan worden
verbrand, meer in bijzonderheid als het zich op meer dan 100 m van een woning bevindt.
De negatieve effecten van dit type verbranding worden met name uiteengezet in het kader van
de communicatie- en bewustmakingscampagne "La maîtrise du feu"124 (houd vuur onder
controle), die AWAC, Valbiom, DGO4 en DGO3 samen hebben opgezet. Deze campagne heeft tot
doel de gebruikers van verwarming met hout te informeren en hen ertoe aan te zetten de beste
praktijken toe te passen.
3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Oppervlaktewater
Sommige POP's worden sinds 2001 opgevolgd in het oppervlaktewater (waterkolom). Voor
andere startte de monitoring later. De POP's worden opgevolgd in de waterkolom en in het
slib/de sedimenten die we in het oppervlaktewater aantreffen. De lipofiele stoffen met een
LogKOW van meer dan 3-5 zullen de neiging vertonen om zich vast te hechten aan het
suspensiemateriaal en zich te accumuleren in de sedimenten. Ze zullen dan ook moeilijk
meetbaar zijn in de waterkolom.
Na analyse van de beschikbare gegevens van de monitoringsnetwerken voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater (gegevens 2010-2016 voor de waterkolom en gegevens 2013 voor het slib),
kunnen we concluderen dat
o de volgende POP's op dit ogenblik geen probleem vormen in het Brusselse Gewest, omdat
ze noch in de waterkolom, noch in de sedimenten gedetecteerd werden: aldrin, endrin,
dieldrin, chloordaan (cis en trans), dichloordifenyltrichloorethaan (DDT) (o,p-DDT, p,pDDT), hexachloorbenzeen (HCB), alfa-hexachloorcyclohexaan (α-HCH), bètahexachloorcyclohexaan (β-HCH), lindaan (y-HCH), pentachloorbenzeen (PeCB), technisch
endosulfan en zijn isomeren (alfa- en bèta-endosulfan), pentachloorfenol.
o de volgende POP's worden thans niet gemonitord: toxafeen, mirex, furanen, chloordecon,
hexabromobifenyl, polychloornaftalenen. We zullen de mogelijkheid onderzoeken om ze
op te nemen in onze toekomstige programma's voor de monitoring van de kwaliteit van
het oppervlaktewater;
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o de volgende POP's treffen we wel aan in het BHG:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

heptachloor (haptachloor en cis- en trans-heptachloorepoxide): in de loop van de jaren
waarvoor de gegevens beschikbaar zijn (waterkolom 2010-2011-2012-2013-2016), 20%
detectie in het Brusselse oppervlaktewater. Aangezien de EQS in het oppervlaktewater erg
laag is (2 x 10-7 µg/l sinds 2016), stemt elke detectie overeen met een overschrijding van
de EQS, aangezien de kwantificeringslimieten 0,05 µg/l à 0,001 µg/l bedragen. Van enige
detectie in slib was er geen sprake (2013).
Polychloorbifenylen (PCB) (PCB 101, 118, 138, 153, 180, 28, 52, 77, 105, 114, 118, 123, 126,
156, 157, 167, 169, 189, 81): 25% detectie in de waterkolom en slib.
Hexabroomdifenylether (hexa-BDE) (BDE153 & 154): niet gedetecteerd in de waterkolom,
maar wel in slib (LogKow gelijk aan 7,4).
Heptabroomdifenylether (hepta-BDE): niet gedetecteerd in de waterkolom, maar wel in
slib.
Perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS - SPFO), zijn zouten en perfluoroctaansulfonylfluoride
(PFOSF - FSPFO): gemeten in de waterkolom sinds 2014 en gedetecteerd in de waterkolom
in 76% van de verrichte metingen. In 2017 zal het voor het eerst gekarakteriseerd worden
in slib. De kans is groot dat we het erin zullen aantreffen, gezien zijn hoge LogKow (6,28).
Tetrabroomdifenylether (tetra-BDE) (BDE47): wel degelijk gedetecteerd in slib.
Pentabroomdifenylether (penta-BDE) (BDE99 & 100): wel degelijk gedetecteerd in slib.
Hexabroomcyclododecaan (HBCD): 21% detectie in de waterkolom. Nog niet
gekarakteriseerd in slib (LogKow van 5,6).
HAP (16 EPA): het betreft hier stoffen die 'alomtegenwoordig' zijn in oppervlaktewater,
gedetecteerd in de waterkolom naar rato van 76% van de uitgevoerde metingen en
eveneens sterk aanwezig in slib.

Tussen haakjes wordt gepreciseerd, welke moleculen er exact gemeten worden in het
gemonitorde water.

Grondwater
De POP's die we aantreffen in de lijst van het Verdrag van Stockholm die betroffen zijn door de
Brusselse wetgeving in verband met het grondwater, zijn voornamelijk pesticiden en
metabolieten van pesticiden.
Sinds 2006 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een kwalitatieve monitoring van het
oppervlaktewater.
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De resultaten van de voor de periode 2006 tot 2016 uitgevoerde analyses met betrekking tot
aldrin, chloordaan, dieldrin, endosulfan, endrine, heptachloor, hexachloorbenzeen, alfahexachloorbenzeen, bèta-hexachloorcyclohexaan, lindaan, pentachloorbenzeen en DDT
vertonen concentraties onder de kwantificeringslimieten van de toegepaste analysemethoden.
Deze kwantificeringslimieten variëren al naargelang de respectieve substantie van 0,01 tot 0,005
g/l.
Chloordecone, mirex en toxafeen werden tot op heden niet gemonitord in het kader van het
monitoringprogramma voor oppervlaktewater.
Het in de parameters om aan de lijst van het Verdrag van Stockholm toe te voegen opgenomen
pentachloorfenol (PCP) is eveneens betroffen door de wetgeving in verband met de bescherming
van het oppervlaktewater, gezien zijn gebruik als pesticide. Er zijn gegevens voor beschikbaar in
de programma's voor de monitoring van het oppervlaktewater. Deze substantie werd in de vorm
van sporen gekwantificeerd, maar de resultaten in kwestie worden als niet significant
beschouwd, aangezien hun kwantificering niet bevestigd werd na nieuwe analyses.
De kwaliteitsnorm van de betroffen POP's voor het grondwater in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bedraagt 0,1 g/l overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 26 mei 2016 tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10
juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en
achteruitgang van de toestand waarmee Europese Richtlijn 2006/118/EG en haar herziening
(2014/80/EU) omgezet werd in Brussels recht. Het betreft een maximaal aanvaardbare
concentratie die niet overschreden mag worden

Milieuvergunning
Het wetgevend instrument dat in het BHG gebruikt wordt voor de opvolging van de mogelijk
gevaarlijke inrichtingen, is de milieuvergunning. We hebben het dan om ingedeelde inrichtingen
volgens de milieuvergunningenordonnantie en in dat kader worden er exploitatievoorwaarden
gepreciseerd om de emissies aan gevaarlijke stoffen zoals de POP's te beperken.
Vandaar dat inrichtingen die mogelijk nieuwe stoffen kunnen uitstoten die als POP te boek staan,
in principe aan een milieuvergunning onderworpen zijn. De situatie in het BHG met betrekking
tot de zogenaamde nieuwe substanties ziet er als volgt uit:
o HBCDD: hexabroomcyclododecaan: gebruikt als brandvertragend middel, met name in
thermische isolatie; geen dergelijke productie-installaties gekend in het BHG;
o PCP: pentachloorfenol: schimmelwerend middel dat gebruikt wordt in de behandeling van
hout en het bleken van pulp: geen weet van enig gebruik van dit product in het BHG, maar
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kan opgenomen worden in de exploitatievoorwaarden van milieuvergunningen:
impregnatie;
o PCN: polychloornaftaleen, chloornaftalenen: gebruikt als mottenbestrijdingsmiddel,
luchtverfrisser voor toiletten, isolerende bekleding van elektrische kabels en de
behandeling van hout, als additieven voor rubber en plastic, als diëlektrica voor
condensatoren en als smeermiddel: geen weet van enig gebruik van dit product in het BHG,
maar kan opgenomen worden in de exploitatievoorwaarden van milieuvergunningen:
impregnatie;
o HCB: hexachloorbenzeen: schimmelwerend middel (onder meer in de sector van de
houtbewerking) +
De emissies van HCB zijn van dezelfde thermische en chemische procedés afkomstig als de
emissies van PCDD/PCDF en ook het vormingsmechanisme is vergelijkbaar. De grote
emissiebronnen voor HCB zijn de volgende:
a) De afvalverbrandingsinstallaties, met inbegrip van medeverbrandingsinrichtingen:
deze verbinding wordt op dit ogenblik niet geanalyseerd aan de afvalverbrandingsoven
van het BHG. De opname van deze parameter in het kader van de exploitatievoorwaarden
zal evenwel bekeken worden;
b) De thermische bronnen van de metallurgische sectoren;
c) De verbranding van gechloreerde brandstoffen in ovens;
d) De behandeling van hout: geen weet van enig gebruik van dit product, maar kan
opgenomen worden in de exploitatievoorwaarden van milieuvergunningen: impregnatie.

Lucht
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C. Uitfasering, beheer van voorraden en afvalstoffen
1. Inspecties verricht door de federale instanties
In 2014 werd er een campagne georganiseerd om na te gaan hoeveel PFOS de op de Belgische
markt aanwezige blusschuimen bevatten. De bij wet voorziene limiet bedraagt 10 mg/kg. Daarbij
focuste men zich specifiek op fluorhoudende stalen zoals AFFF (Aqueous film forming foam) of
FP (Fluoroprotein foam). De 12 stalen werden aan de hand van vloeistofchromatografie en
massaspectrometrie geanalyseerd (LC / MS-MS Electrospray). Er werd geen enkele inbreuk
vastgesteld.
2. Inspecties uitgevoerd op het niveau van de Gewesten
a) Vlaams Gewest
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2000 stelde het PCB-verwijderingsplan vast
dat de planmatige verwijdering van PCB-houdende apparaten die zich bij bedrijven bevinden,
uittekent. Intussen werd deze wetgeving opgenomen in VLAREMA (Onderafdeling 5.2.8.).
Selon le plan, tous les appareils devraient avoir été éliminés d'ici 2005, sauf exceptions autorisées
jusqu’à la fin de 2010. À cet effet, une base de données a été créée à la Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (Société publique des Déchets de la Région flamande) avec
tous les propriétaires connus de tels appareils. Sur cette base, les propriétaires sont
systématiquement invités à éliminer leurs appareils.
Volgens plan zouden alle apparaten verwijderd moeten zijn geweest tegen 2005, met
uitzonderingen toegestaan tot eind 2010. Daartoe werd bij de OVAM een databank aangelegd
met alle bekende eigenaars van dergelijke apparaten. Op basis hiervan worden de eigenaars
systematisch aangemaand om hun apparaten te verwijderen.
Resultaten:
In 2000 werden gerapporteerd:
- Transformatoren : 14663 items met een geraamde massa van 13.000 t
- Condensatoren: 5596 met een geraamde massa van 400 t
- Andere : 182 items met een geraamde massa van 53 t
Op 31.12.2016 stonden volgende apparaten nog opgetekend in de inventaris als niet verwijderd:
69 transformatoren, 3 condensatoren, 2 andere.
- - toestellen >500 ppm (24 toestellen) : 7,695 ton
- toestellen >50 ppm en <500 ppm (50 toestellen) : 309,782 ton
- transformatoren > 50 ppm: 315,712 ton
- condensatoren > 50 ppm: 0,155 ton
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- andere > 50 ppm: 1,610 ton
Het gaat hier grotendeels om toestellen met een PCB-concentratie tussen 50 en 500 mg/kg, die
in bedrijf blijven tot einde levensduur en enkele apparaten die voorwerp uitmaken van een
juridische procedure na inspectie.

b) Waals Gewest
Het besluit van de Waalse regering van 25 maart 1999 betreffende de eliminatie van
polychloorbifenylen en polychloorterfenylen bevatte een timing voor de decontaminatie of
eliminatie van PCB-houdende apparatuur. Dit besluit bepaalde dat PCB's/PCT's en toestellen die
deze stoffen bevatten uiterlijk op 31 december 2005 verwijderd of ontsmet moesten zijn,
behoudens afwijkingen die tot eind 2010 werden toegestaan. Bovendien kunnen
gedecontamineerde toestellen van minder dan 500 ppm in gebruik blijven tot het einde van hun
levensduur.
Het besluit voorzag ook in de verplichting om de toestellen aan te geven bij de bevoegde
afvalautoriteit. Deze aangiftes maakten het mogelijk een inventaris van deze toestellen op te
maken. Deze inventaris wordt beheerd door het Departement Bodem- en Afvalbeheer (DSD). De
verificatie van de aangifte- en verwijderings- of ontsmettingsverplichtingen wordt uitgevoerd
door de afdeling Politie en Controles (DPC) in samenwerking met de DSD.
Resultaten:
In 2000 werd aangegeven:
-

Transformatoren: 5377 stuks met een geschatte massa van 14.600 ton
Condensatoren: 3093 stuks met een geschatte massa van 250 ton
Overige: 250 stuks met een geschatte massa van 250 t

Op 31/12/2017 waren er nog 49 transformatoren in de inventaris geregistreerd (omdat zij niet
werden verwijderd):
-

Een apparaat > 500 ppm: 1 ton
48 toestellen 50 >50 ppm en < 500 ppm: 143 t

De overgrote meerderheid van de resterende toestellen zijn apparaten met PCB-concentraties
tussen 50 en 500 mg/kg, die nog steeds in gebruik zijn tot het einde van hun nuttige levensduur,
of bepaalde apparaten waarover een geschil bestaat waarvan de uitspraak nog moet volgen.
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c) Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Er is niet echt sprake van een inspectiecampagne, de controle gebeurt via de milieuvergunningen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde een aantal bepalingen in verband met de PFOSinventaris goed via een wetgevende handeling die de industrieën en de gebruikers van PFOS
uitnodigde om de procedés mee te delen, die aan afwijkingen onderworpen waren op het vlak
van brandwerend schuim, verchroomde bekleding of galvanoplastiek vóór 21 oktober 2008.
De Brusselse overheid ontving echter geen enkele aangifte.
Ziehier de feedback in verband met het PFOS-onderzoek dat bij de mogelijk betroffen Brusselse
bedrijven gevoerd werd ( sept. 2013):
- lichtgevoelige of antireflecterende coatings voor fotolithografische procedés: 2
ondernemingen gecontacteerd; 1 antwoord: geen PFOS;
-

waterdampwerende behandeling voor niet-decoratieve hardverchroming (VI) en
bevochtigingsmiddelen voor gebruik bij gecontroleerde galvanisatie: 11 ondernemingen
gecontacteerd; 6 antwoorden: geen PFOS;

-

blusschuimen: 26 ondernemingen gecontacteerd; 9 antwoorden waaronder de 2
voornaamste bedrijven (ANSUL en SICLI): geen gebruik van PFOS en geen opslagplaatsen in
Brussel;

Conclusie: geen PFOS in het BHG.

3. Afvalverwerking
a) PCB-houdende afvalstoffen van de ontmanteling van PCB-houdende apparaten
Sinds 1994 is een gespecialiseerde verwerkingsinstallatie actief te Grimbergen. Hier worden PCBhoudende apparaten ontmanteld onder gecontroleerde omstandigheden, waarna de
onderdelen worden gedecontamineerd. De PCB-olie wordt opgevangen en afgevoerd voor
verbranding in daartoe vergunde en voorziene verbrandingsinstallaties, in de regel binnen België
(Indaver NV te Antwerpen), net als hout en andere niet te decontamineren materialen. De
gedecontamineerde metalen (vnl. koper en staal) worden verder gerecycleerd (R4).
In het verleden werden niet alle in België geïnventariseerde PCB-houdende apparaten te
Grimbergen verwijderd. Er werden ook apparaten ter verwerking uitgevoerd naar soortgelijke
installaties in de buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk). Dit gebeurde volgens de geijkte
procedures in de Europese Waste Shipment Regulation 1013/2006.
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b) Gewasbeschermingsmiddelen
Wanneer het gaat om afval dat afkomstig is van gewasbeschermingsmiddelen, is het de vzw
Phytofar-Recover, opgericht door de Belgische federatie van de chemische industrie, die sinds
1997 belast is met de inzameling en verwerking van lege verpakkingen van fytofarmaceutische
producten alsook vervallen producten. Regelmatig worden er campagnes gevoerd bij
landbouwers, grote sproeiondernemingen en op betroffen industriële sites. De inzamelings- en
verwerkingspercentages bedragen meer dan 90%.
PhytofarRecover ging maart 2015 verder onder de naam AgriRecover125. Deze naamsverandering
is het gevolg van een uitbreiding van de activiteiten. Naast de producenten van
gewasbeschermingsmiddelen hebben ook de producenten van meststoffen, landbouwbiociden
en zaden zich aangesloten bij onze vereniging. Ook voor hen worden sindsdien lege verpakkingen
opgehaald.
c) Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Sinds 1 juli 2001 bestaat er in België een inzamelings- en verwerkingssysteem voor afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit systeem is ontstaan uit een wettelijke
verplichting die 'terugnameverplichting' wordt genoemd. In dit kader staat de vzw Recupel
(www.recupel.be) in België in voor de inzameling en verwerking van elektrische en elektronische
apparatuur die het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Sinds 3 januari 2007 biedt Recupel
niet alleen oplossingen aan voor huishoudtoestellen, maar ook voor het merendeel van de
professionele elektrische en elektronische apparatuur.
d) Kuntstoffen
Kunststoffen gebruikt in wagens of elektrische en elektronische apparatuur worden afgescheiden
bij de verwerking van deze afvalstromen. Tijdens de verdere verwerking worden de gebromeerde
kunststoffen veelal op basis van het zwaardere soortgelijk gewicht afgescheiden van de
broomvrije plastics en afgevoerd voor eindverwerking (verbranding). In andere kunststofstromen
zoals drank- of voedingsverpakkingen, komen in principe geen POP-vlamvertragers voor. Deze
kunststofstromen worden tevens gescheiden van de rest van het afval ingezameld, zowel bij
huishoudens als elders.

4. Samenvatting in verband met de productie, het gebruik en de toekomstige lozingen van
POP’s – gestelde voorwaarden om voor afwijkingen in aanmerking te komen
Op dit ogenblik wordt er geen enkel POP opzettelijk geproduceerd of geloosd in België.

125
126

Zie voor meer toelichting: http://www.vilt.be/phytofarrecover-breidt-uit-en-wordt-agrirecover.
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/info/verdragen/swa/1995-04-05FR.pdf
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Hoewel de in België geïnventariseerde apparaten intussen voor het overgrote deel werden
ontmanteld en vernietigd, was het einde van het gebruik van PCB's in toestellen voorzien voor
december 2010 (Richtlijn 96/59/EG). Deze doelstelling is - voor een zeer klein percentage - nog
niet bereikt in België.
Hoewel het einde van het gebruik van PCB's in toestellen voorzien was voor december 2010
(Richtlijn 96/59/EG), is dit een doelstelling die in België nog niet is bereikt.
Het gebruik van PFOS en HBCDD in het kader van de specifieke uitzonderingen voorzien door
Verordening (EG) nr. 850/2004 kan niet uitgesloten worden.
Wat de onbedoelde emissies van dioxines, furanen, HCB, PCB's, PeCB en PCN betreft, zal het
merendeel van de tussenkomsten zich op gewestelijk niveau dienen te situeren. Langs federale
kant organiseerden de Belgische raffinaderijen al de ontmanteling van de eenheden waar tetraethyllood wordt toegevoegd, wat emissies van dioxines en furanen veroorzaakt bij de
verbranding van loodhoudende benzine (doelstelling van Europese Richtlijn 99/32/EG).
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IV.

Elementen uit de strategie en het actie plan van het Nationaal
Implementatieplan

A. Uitvoeringsstrategie
Het plan past binnen een Europees kader en is in grote mate uitgewerkt naar het voorbeeld van
het uitvoeringsplan van de Europese Gemeenschap met inachtneming van de specifieke
eigenheid van België. Het merendeel van de maatregelen genomen op regionaal en/of federaal
niveau vloeien immers voort uit de omzetting en de toepassing van de Europese wetgeving,
voornamelijk via de Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische
verontreinigende stoffen. Deze Europese wetgeving omvat tevens de verplichtingen ontstaan uit
de Internationale Milieuverdragen waar België deel van uitmaakt en uit hun bijhorende
protocollen.

B. Actieplan op federaal niveau
1. Wat betreft informatie-uitwisseling (artikel 9 van het Verdrag)
Bedoeling van artikel 9 van het Verdrag van Stockholm is dat elke Partij de uitwisseling van
informatie bevordert om de productie, het gebruik en de vrijkoming van POP’s te beperken, te
minimaliseren of te beëindigen, indien haalbaar, en om alternatieve oplossingen te vinden,
waarbij de risico's en de economische en sociale kosten inherent aan dergelijke alternatieven
worden vermeld.
Activiteit:
o België heeft een bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het coördineren van de
implementatie van de vereisten van het Verdrag van Stockholm en de Europese
wetgeving. Die bevoegde autoriteit bevindt zich bij de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en doet dienst als focal
point voor de uitwisseling van informatie met de Belanghebbenden (waaronder de
industrie).
Aangezien leefmilieu een zeer specifieke materie is, hebben de Federale overheid en de
drie Gewesten op 5 april 1995 een samenwerkingsakkoord afgesloten met betrekking tot
het internationaal milieubeleid126. Krachtens dit akkoord werd een Coördinatiecomité
Internationaal Milieubeleid, afgekort CCIM, opgericht, waarin alle (federale en regionale)
beleidsniveaus die betrokken zijn bij het milieu in België, vertegenwoordigd zijn. Het CCIM
is onder meer belast met het toezicht op de inzameling van de nodige gegevens om te

126

https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/info/verdragen/swa/1995-04-05FR.pdf
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kunnen antwoorden op de vragen vanwege internationale organisaties en om
gemeenschappelijke rapporten (federale staat en gewesten) op te stellen;
o In 2012 heeft België zich aangesloten bij de Global PFC Group die in 2011 gezamenlijk
door de OESO en UNEP werd opgericht om informatie te verzamelen en uit te wisselen
over de per- en polyflyoralkylstoffen (PFAS) waartoe de PFOS behoren127.
2. Wat betreft voorlichting, bewustmaking en educatie van het publiek (artikel 10)
Bedoeling van artikel 10 van het Verdrag van Stockholm is om aan het grote publiek informatie
te verstrekken over POP’s (hun gebruik, de effecten ervan op de gezondheid en op het milieu …)
en over de alternatieven. Ook het geven van consumptieadviezen moet worden overwogen,
vooral in verband met producten die niet afkomstig zijn van de gebruikelijke handelscircuits en
die dus niet aan een standaardisering onderworpen zijn (zelf gevangen vis, eieren afkomstig van
een familiekwekerij, …).
In die zin moedigt elke Partij, in de mate van haar mogelijkheden de industrie en de
beroepsmatige gebruikers aan de uitwisseling van informatie op nationaal niveau te bevorderen
en te vergemakkelijken.
Activiteiten:
o Relevante informatie over POP’s wordt geüpdatet en ter beschikking gesteld van het
publiek via de website: https://www.health.belgium.be/fr/la-gestion-des-pops-auniveau-international;
o Het huidige NIP is bij publieke raadpleging voorgelegd aan het maatschappelijke
middenveld en individuele burgers;
o Binnen de Global PFC Group (PFAS) nam België eveneens deel aan een informatieplatform
over het gebruik, de reglementaire acties en de alternatieven in verband met deze stoffen
http://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/. Dit platform is
toegankelijk sinds juli 2017.

3. Wat betreft onderzoek, ontwikkeling en monitoring (artikel 11)
Bedoeling van artikel 11 van het Verdrag van Stockholm is dat de Partijen, binnen de mate van
hun mogelijkheden, passende activiteiten aanmoedigen en/of ondernemen op nationaal en
internationaal niveau inzake onderzoek, ontwikkeling, monitoring en samenwerking op het
gebied van POP’s en, in voorkomend geval, inzake alternatieve oplossingen en potentiële POP’s.
Elke Partij moet zorgen voor de nodige samenwerking op het vlak van POP’s en kandidaat-POP’s,
128

In het huidige stadium van de ontwikkeling is het de bedoeling dat deze databank op basis van een
"sitegebonden" in plaats van op basis van een "substantiegebonden" werkwijze geraadpleegd zal kunnen worden.
Het zal dus niet automatisch statistieken kunnen genereren met betrekking tot een stof/familie van stoffen.
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ook wat betreft hun oorsprong en vrijkoming in het milieu, en geharmoniseerde methoden voor
het opmaken van inventarissen van productiebronnen en analytische technieken voor het meten
van vrijkomingen.
Activiteiten:
o België heeft een programma voor inspecties in verband met export, import en het op de
markt brengen van POP’s. Met het oog op het verzekeren van de naleving van de EU
wetgeving inzake POP’s en het verhinderen van elke export, elke import of elk frauduleus
gebruik van POP’s vermeld in het Verdrag van Stockholm, van POP’s die potentieel
kunnen worden toegevoegd in een van de bijlagen en van POP’s die sterke gelijkenissen
vertonen met de voormelde stoffen, werd een samenwerking tot stand gebracht tussen
de bevoegde federale overheid, diens inspectiedienst en de douanediensten. Het komt
er nu op aan om deze samenwerking, de controles aan de douaneposten en de
inspectiecampagnes inzake consumptieproducten die op de markt worden gebracht,
voort te zetten;
o België meet de evolutie van de residu’s van POP’s in de voedselketen (voedingswaren en
diervoeding) en de geldende normen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door het FAVV.
Er zal een informatie-uitwisseling moeten worden opgezet over de resultaten en de
toekomstige plannen. Voor de opvolging van de vastgestelde problemen kan een
campagne voor het opsporen van de besmettingsbron gezamenlijk worden gevoerd door
de verschillende ministeries, bijvoorbeeld in het kader van de aanbeveling 2006/88/EG;
o België moet ook de evolutie van de POP-residuen in het menselijke lichaam verder blijven
meten in het kader van de WHO-campagnes. Er worden ook studies over de concentratie
van POP’s in het bloed uitgevoerd door de Belgische universiteiten;
o België neemt deel aan het EU-project HBM4EU dat met name betrekking heeft op per/polyfluorhoudende verbindingen en vlamvertragers (enkele regels toevoegen over dit
project);
o En tot slot neemt België eveneens deel aan het EU-project IPChem (enkele regels
toevoegen over dit project).

4. Wat betreft technische bijstand
financieringsmechanismen (artikel 13)

(artikel

12),

financiële

middelen

en

Bedoeling van de artikelen 12 en 13 van het Verdrag van Stockholm is onder meer dat de Partijen
samenwerken om tijdige en adequate technische en financiële bijstand te verlenen aan
ontwikkelingslanden of landen met een overgangseconomie om hen te helpen, met
inachtneming van hun specifieke behoeften, bij de ontwikkeling en versterking van hun capaciteit
om hun verplichtingen na te komen.
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Activiteit:
o Het DG ‘Ontwikkelingssamenwerking’ van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het
bestuderen van de kwestie van de technische en financiële bijstand via een welomlijnde
planning gericht op landen die nood hebben aan hulp en projecten die nood hebben aan
een financiering, via de jaarlijkse bijdragen aan de Global Environment Facility voor de
implementatie van het Verdrag.

C. Door de Gewesten voorgestelde aanvullende maatregelen
1. Vlaams Gewest
1.

In samenhang met de artikelen 3 en 5 van het Verdrag

Stroomgebiedbeheerplannen en de kaderrichtlijn Water
Uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas met het oog op het
bereiken van een goede toestand voor oppervlaktewater en grondwater - uitvoering van
2000/60/EG.
- De eerste stroomgebiedbeheerplannen liepen van 2010-2015. Vanaf 2016 startten de nieuwe
plannen
die
tot
2021
lopen.
Meer
info
via
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen
- Maatregelen specifiek naar POP’s zijn opgenomen in het maatregelenprogramma voor
Schelde en Maas maatregelen opgenomen om de toevoer van actieve stoffen in het
watersysteem (zowel oppervlaktewater als grondwater) zoveel mogelijk te beperken.

Europese richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden
Uitvoering geven aan duurzaam gebruik pesticiden in uitvoering van 2009/128/EG:
a) Het bestaande decreet pesticidenreductie werd in 2013 vervangen door het Decreet duurzaam
gebruik pesticiden en het behorende besluit duurzaam gebruik pesticiden voor niet-land en
tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam pesticidengebruik.
De doelgroep werd uitgebreid naar alle openbare diensten en alle commerciële activiteiten met
uitzondering van land- en tuinbouwactiviteiten. Het principe van het duurzaam gebruik van
pesticiden is het voorkomen ervan, het gebruik van alternatieven en pas in laatste instantie de
chemische middelen.
Voor de openbare diensten geldt een verbod op het gebruik van pesticiden
(gewasbeschermingsmiddelen en biociden) in open lucht. Om het oppervlaktewater en
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drinkwater te beschermen geldt ook een verbod in de grondwaterbeschermingszones voor de
productie van drinkwater en in de zone van 6 meter langs oppervlaktewater.
Onder specifieke omstandigheden kan er afgeweken worden van het verbod op het gebruik van
pesticiden.
De gebruikscijfers van de openbare besturen worden regelmatig gepubliceerd in een rapport te
raadplegen
via
www.vmm.be/publicaties
en
via
de
website
www.vmm.be/zonderisgezonder/openbare-diensten.
Voor 2015 zijn dit de cijfers rond de gebruikte werkzame stoffen. 98 procent van de totale
hoeveelheid werkzame stof van de openbare besturen is afkomstig van 7 verschillende stoffen.
Glyfosaat vormt het hoofdaandeel van het pesticidengebruik met zo’n 66 procent. Glyfosaat
wordt gevolgd door 2,4 D, MCPA, Triclopyr, Diflufenican en Bacillus thuringiensis. Dit zijn geen
POP’s.

b) Het besluit geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van december
2014.
Sinds 1 januari 2014 zijn de land- en tuinbouwers verplicht om de principes van IPM (Integrated
Pest Management (IPM)) toe te passen volgens de EU richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden.
http://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming
Om de IPM principes te verduidelijken zijn sectorspecifieke richtsnoeren opgesteld en een
checklist. http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgidsgewasbescherming

c) Actieplan duurzaam gebruik pesticiden
Elke lidstaat maakt een actieplan op dat om de vijf jaar geëvalueerd wordt en eventueel
aangepast. Het eerste Vlaamse actieplan duurzaam pesticidengebruik liep over de periode 20132017. Meer hierover op: https://www.lne.be/vlaams-actieplan-duurzaam-pesticidengebruik
Voor de tweede periode werkte de verschillende overheden samen om een gezamenlijk actieplan
op te maken. Dit NAPAN loopt over de periode 2018-2022. Meer hierover op
http://fytoweb.be/nl/reductieplan/chronologie/napan-nationaal-actie-plan-daction-national
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2.

In samenhag met artikel 6 van het Verdrag

Onderzoek “werk- en knelpunten in de Vlaamse milieuwetgeving voor afval en bodem in
verhouding tot de Europese Verordening 850/2004 en oplijsting van potentieel POP-houdende
afvalstromen”.

3.

In samenhag met artikel 10 van het Verdrag

Communicatie met en naar doelgroepen
Via verschillende kanalen communiceren de Vlaamse overheidsdiensten over POP’s naar de
diverse doelgroepen. De communicatieactiviteiten worden afgestemd binnen het
beleidsdomein. Twee campagnes die specifiek gericht waren op het verminderen van het gebruik
van pesticiden en dioxines, worden hieronder verder toegelicht.
a) Specifieke communicatie Campagne ‘zonder is gezonder’
Onder de noemer ‘zonder is gezonder’ communiceert de Vlaamse overheid als sinds 2004 om
burgers, openbare diensten en andere terreinbeheerders aan te zetten om minder pesticiden te
gebruiken bij het onderhoud van tuin en openbare terreinen.
De eerste campagne liep in 2004 en bestond die uit drie luiken : burgers, landbouw en openbare
besturen. In 2007 en 2008 lag de nadruk op sensibilisering rond het vermijden van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen bij burgers en openbare besturen. Deze boodschap richt zich tot de
burger met bijzondere aandacht voor mensen die in beschermingszones voor grondwater
wonen. De bevolking werd ook aangespoord om restanten van (verboden) pesticiden in te
leveren via het KGA-circuit.
Ook in 2013 werd een sensibilisatie en communicatie gelanceerd. Naast de openbare besturen
en de burgers, werd ook de nieuwe doelgroepen geïnformeerd. Naar aanleiding van het verbod
op het gebruik van pesticiden voor de openbare diensten werd in 2015 de campagne opgefrist
en opnieuw gelanceerd.
‘Mijn gifvrije tuin’, opgestart in 2016, is specifiek gericht naar de particulier en focust op het
voorkomen van het gebruik van pesticiden.
Belangrijke communicatiemiddelen zijn gerichte mailings, het werken met intermediairen, dit om
de nieuwe doelgroepen te bereiken. Daarnaast wordt ook ingezet op het geven van toelichtingen
en voordrachten, communicatie naar landschapsarchitecten en tuinaannemers.

De informatie wordt ter beschikking gesteld via www.vmm.be/zonderisgezonder en via
www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.
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b) Specifieke campagnes dioxines
Het Vlaamse Gewest voert sensibiliseringscampagnes inzake illegale afvalverbranding in open
lucht en het correct gebruik van kachels op vaste brandstoffen. De informatie wordt ter
beschikking gesteld via brochures, websites en de Vlaamse Infolijn (zie milieumonitoring).
Sensibilisering
Zowel voor binnen als buiten stoken werden nieuwe flyers ontwikkeld waarbij de inhoud werd
afgestemd op de laatste stand van zaken. Deze flyers werden en worden ondersteund door de
website www.stookslim.be.
-

Vlaams reglement rond verbranding in open lucht

Afval verbranden in open lucht is voor iedereen verstrengd in Vlaanderen sinds 2016 in uitvoering
van hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem. Het verbod geldt sindsdien niet alleen voor het
verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en ander afval, maar ook voor het
verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. Enkele specifieke
uitzonderingen zijn er onder meer in kader van natuurbeheermaatregelen of
bedrijfslandbouwkundige werkzaakheden indien afvoer of verwerking ter plaatse van het
biomassa-afval niet mogelijk is (mits schriftelijke toelating of vergunning), bij noodzaak vanuit
fytosanitair oogpunt, voor kampvuren, folkloristische evenementen en sfeerverwarmers (mits
droog en onbehandeld hout), en bij blusoefeningen.
-

Belgische wetgeving rond nieuwe kachels

Met het koninklijk besluit van 12/10/2010, zijn er emissiegrenswaarden voor “nieuwe”
toestellen, die op de markt komen sinds eind 2011. De grenswaarden werden gefaseerd
aangescherpt tot 2016. Hiermee loopt België voor op de Europese wetgeving hieromtrent die in
werking treedt in 2022.
-

Stookadvies bij slechte luchtkwaliteit

Sinds de winter van 2016 wordt er in Vlaanderen een “stookadvies” afgekondigd wanneer de
luchtverontreiniging te hoog is wat overeenkomt met twee opeenvolgende dagen met een PM 10concentratie van boven de 50 µg/m³. Er wordt op dat moment geadviseerd om niet met hout te
stoken.
-

Gemeentelijk politiereglement

Voor de Vlaamse gemeenten werd een uniform gemeentelijke politiereglement voor het
verbranden in houtkachels uitgewerkt. In aanvulling op de bestaande wetgeving kunnen in dit
reglement verdergaande regels ingesteld worden, onder meer met betrekking tot het tijdstip en
meteorologische omstandigheden van verbranding.
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Voor de overige sectoren gaat de aandacht vooral uit naar de blijvende bewaking van de
geldende dioxine-emissiegrenswaarden.
- Meetresultaten milieumonitoring
De meetresultaten inzake lucht en water zijn via de website http://www.vmm.be raadpleegbaar.
Verder verzorgt de Vlaamse Milieumaatschappij ook jaarlijks een publicatie met betrekking tot
lozingen in de lucht en tot de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.
De resultaten van de dioxine- en PCB-depositiemetingen zijn publiek beschikbaar via internet en
worden bovendien actief gecommuniceerd naar de gemeentes.
-

Meetresultaten biomonitoring

De resultaten van het Vlaams biomonitoringsprogramma zijn publiekelijk beschikbaar op de
website van het steunpunt Milieu en Gezondheid (www.milieu-en-gezondheid.be). De
communicatie verloopt via verschillende kanalen:
✓ Bij het uitvoeren van de biomonitoring, werd gecommuniceerd met een groot, representatief
deel van de bevolking. Deze contactmomenten bij de staalnames en bij de communicatie van de
individuele resultaten hebben een sensibiliserende werking (‘pollution gets personal’) ;
✓ Op de website van het steunpunt Milieu en Gezondheid worden achtergrondinformatie en de
resultaten van de biomonitoringscampagne gecommuniceerd. Er wordt ook informatie gegeven
over de verschillende merkers die gescreend werden. Bij blootstellingsmerkers kan men info
vinden over POP's (o.a. DDT en HCB, PCB's en dioxines, PFOS en PFOA) ;
✓ Na de drie campagnes per leeftijdsgroep werd telkens een communicatiemoment voorzien naar
de brede bevolking via een persvoorstelling, en een communicatiemoment naar de
wetenschappers, via een wetenschappelijke studiedag.
-

Informatie aan de doelgroepen

Er zijn toegankelijke en gebruiksvriendelijke websites (www.milierapport.be, www.vmm.be,
www.ovam.be) waar doelgroepen makkelijk hun gading vinden. De belangrijkste doelgroepen
zijn burgers, industrie en landbouw. Het gevolg van de bovenstaande communicatie met
betrekking tot acties rond POP:
✓ Actief beschikbaar maken van meetresultaten
✓ Sensibilisering rond verbranding in open lucht en in kachels via de website
www.stookslim.be
✓ Zie hierboven
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4.

In samenhang met artikel 11 van het Verdrag

- Nieuwe meetmethodes ontwikkelen voor het meten van ‘nieuwe’ POP’s,
- Stelselmatig toevoegen van nieuwe stoffen aan de meetnetten voor oppervlaktewater,
waterbodem….
- Emissie-inventarisatie water en lucht verder optimaliseren. In opdracht van VMM werd in 2012
een studie uitgevoerd voor het optimaliseren van de emissie-inventaris lucht van POP’s.
- Een derde Vlaamse humane biomonitoringcampagne werd georganiseerd in het kader van het
derde generatie Steunpunt Milieu & Gezondheid (2012- 2015). Hierbij wordt naast de klassieke
POP’s (dioxines, PCB) ook aandacht besteed aan nieuwere POP’s zoals ftalaten en
brandvertragers.
2. Waals Gewest
•

Oppervlaktewateren

Voor verschillende stoffen die onder het Verdrag van Stockholm vallen (bv. poly-BDE’s, PCDD's
en PCDF’s, PFOS) of waarnaar in dit rapport wordt verwezen (PAK’s), neigt de reglementering
over de milieukwaliteitsnormen ernaar om de analyses van de concentraties in water te
vervangen door analyses van concentraties in biota. Wallonië zal het gebruik van deze gegevens
optimaliseren om een inventaris van de waterlichamen op te stellen en toekomstige
beheersplannen voor stroomgebiedsdistricten (PGDH) op te stellen.
•

Bodems

Wallonië is van plan een databank over de staat van de bodem (BDES) op te zetten om de
informatie over de bodem, de mogelijke vervuiling en beheersfase van de bodem te
centraliseren. Zodra dit instrument operationeel is, zal dit mee zorgen voor een betere controle
op het beheer van de verontreinigde sites128.
•
-

Atmosferische emissies
Sensibiliseringscampagne

Het Waals Gewest voert bewustmakingscampagnes over het juiste gebruik van
verbrandingskachels met houtblokken. Informatie wordt beschikbaar gesteld via brochures en
een website: http://www.lamaitrisedufeu.be/fr/liens-utiles.

128

In het huidige stadium van de ontwikkeling is het de bedoeling dat deze databank op basis van een
"sitegebonden" in plaats van op basis van een "substantiegebonden" werkwijze geraadpleegd zal kunnen worden.
Het zal dus niet automatisch statistieken kunnen genereren met betrekking tot een stof/familie van stoffen.
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-

Belgische wetgeving inzake nieuwe verwarmingskachels (idem voor heel België)

Met het koninklijk besluit van 12/10/2010 zijn er emissiegrenswaarden voor "nieuwe" toestellen
die vanaf eind 2011 op de markt zullen zijn. De grenswaarden worden sterk gefaseerd ingevoerd
tot 2016. Daarmee loopt België voor op de Europese wetgeving ter zake, die pas in 2022 in
werking treedt.
-

Kadaster van de huishoudelijke verwarmingsinstallaties

In 2018 zal AWAC een studie starten om het kadaster van verbrandingsinstallaties in de
woningsector op te stellen. De studie heeft betrekking op alle brandstoffen met bijzondere
aandacht voor houtverbranding. Ze zal bijdragen aan een geoptimaliseerde inventarisatie van de
emissies van POP's in de lucht.

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In samenhang met de artikelen 5 en 11 van het Verdrag:
-

De inspanningen voortzetten op het vlak van de controle, de monitoring en de preventie van de
emissies van installaties die de grootste emittenten van POP's zijn of kunnen worden:
o
•

•
•
•

•

o

Maatregelen:
Monitoring van het crematorium dat als een emissiebron van POP's in het BHG geldt. In
2009 werd er een rookzuiveringssysteem (PCDD's/PCDF's, kwik, …) geïnstalleerd, wat tot
een sterke daling van de uitstoot van PCDD's/PCDF's leidde (maximum 0,012
ng/Nm²TEQ);
Monitoring van de verbrandingsoven voor huishoudelijk afval voor wat PCDD's/PCDF's en
HCB's betreft;
Actualisering van de exploitatievoorwaarden voor de houtimpregnatiebedrijven;
Actualisering van de watermonitorings met betrekking tot de nieuwe stoffen in het kader
van de biodienstudie (opvolging van bepaalde polluenten (aldrin, endrin, dieldrin,
chloordecon, PAK's, … ) in het Brussels water (oppervlaktewater, grondwater, water
afkomstig van de RWZI's, leidingwater) om de onrustwekkende substanties te kunnen
bepalen die op het niveau van het BHG opgevolgd moeten worden;
Limietwaarde voor de emissies van dioxines en furanen die opgelegd dient te worden aan
verbrandingsinstallaties die op biogas en biobrandstoffen werken.

Implementatie: Inspectiediensten en milieuvergunning.
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-

Vermindering van de PAK-emissies afkomstig van de stedelijke en industriële verwarming
alsook van het vervoer:
o

Maatregelen:
•
•

•

•
-

Het gebruik van nieuwe technologieën of van vervangingsproducten of -processen voor POPgenererende procedés promoten:
o

Maatregel:
•

-

Toepassing van het Rationeel Energiegebruik en de Energieprestatie van Gebouwen (EPB)
alsook van de controle van de isolatie van de gebouwen;
Nieuw besluit van 3 juni 2010: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun
installatie en tijdens hun uitbatingsperiode;
Voortzetting van de controle van de huishoudelijke stedelijke verwarming,
informatieverstrekking inzake onderhoud en controle door verwarmingsmonteurs en hun
bijscholing.
Implementatie: Inspectie-, toelatings- en energiedienst.

Pijlen op specifieke sectoren richten, zoals het ontvetten van metalen wat tot de
generatie van HCH leidt.

De phase-out van de PCB-apparaten voortzetten.
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Bijlage I: Depositie PCB-dioxines: resultaten en trends
De huidige drempelwaarden zijn sinds 2010 in gebruik genomen. Anno 2016 stellen we vast dat deze
drempelwaarden nog geregeld overschreden worden. Het type bron bepaalt het patroon: op meetplaatsen bij
shredderbedrijven is het PCB-aandeel groot, bij andere bronnen is het aandeel aan dioxines groter.
Nabij metaalshredderbedrijven worden geregeld hoge PCB-deposities gemeten. In 2003 lag de gemiddelde depositie
van PCB126 nabij de verschillende shredderbedrijven tussen 45 en 137 pg TEQ/(m².dag). Op alle meetposten werden
er geregeld maandelijkse piekwaarden van meer dan 100 pg TEQ/(m².dag) gemeten. Deze waarden vormden voor
de Milieu-inspectie de aanleiding voor het opleggen van diverse saneringsmaatregelen naar stofbeheersing. Bij
bepaalde schrootbedrijven daalden de PCB-deposities tot het niveau van een achtergrondlocatie waarna de
depositiemetingen stopgezet werden. Echter, bij heel wat schrootbedrijven fluctueren de meetwaarden sterk met
sporadisch heel hoge PCB-waarden. In 2016 maten we een maximale PCB-depositie in Genk van 1.224 pg
TEQ/(m².dag) waarvan 686 pg TEQ/(m².dag) afkomstig van PCB126. Eerder onderzoek toonde echter dat de zone
van verontreiniging beperkt is. Op een afstand van zo’n 800m van de bedrijfsgrens zakken de PCB-deposities snel. In
woonzones of agrarische gebieden die onmiddellijk naast zo’n bedrijf liggen, kan de depositie echter hoog zijn. Er
zou steeds een bufferzone aangelegd moeten worden tussen dit soort bedrijven en woon- of landbouwzones.
De non-ferrosector is ook een bron van dioxineverontreiniging. De doorgedreven saneringsmaatregelen waarbij
schoorsteenemissies voorkomen worden door filterinstallaties en diffuse emissies verhinderd worden door
overkapping en natsproeien van de terreinen, hebben ertoe geleid dat de deposities in de omgeving van non-ferro
installaties flink gedaald zijn. In de periode 1998-2001 kwamen er geregeld piekdeposities voor van 50 pg
TEQ/(m².dag). In Vlaanderen is er nog 1 non-ferrobedrijf dat via depositiemetingen opgevolgd wordt. De
dioxinepieken zijn afgenomen maar toch wordt de drempelwaarde er nog geregeld overschreden. In 2016 bedroeg
de hoogste dioxinedepositie 32 pg TEQ/(m².dag).
Ook een ferro-installatie werd aan een grondige sanering onderworpen met als doel de dioxine-emissies aan banden
te leggen. De laatste jaren zijn de dioxinedeposities op de meetplaatsen in de onmiddellijke nabijheid gevoelig
afgenomen. In 2016 werd de maandgemiddelde drempelwaarde gerespecteerd. De hoogste dioxinedepositie
bedroeg er 16 pg TEQ/(m².dag).
Begin de jaren 2000 werden er nabij diverse spaanderplaatbedrijven geregeld verhoogde dioxinedeposities gemeten
van meer dan 100 pg TEQ/(m².dag). Sindsdien zijn de waarden sterk gedaald. Toch werd in 2016 opnieuw een hoge
dioxinedepositie van 77 pg TEQ/(m².dag) gemeten.
Uit de eerste dioxinedepositiemetingen van 1993-1994 volgde dat de dioxinedeposities hoog waren rond
afvalverbrandingsinstallaties. De sluiting van slecht functionerende huisvuilverbrandingsovens en de sanering van
de overige om te voldoen aan de zeer strenge emissienorm van 0,1 ng TEQ/Nm³ leidde tot een daling van de
dioxinedeposities nabij dit type installaties. Daarom zette de VMM de depositiemetingen in functie van deze sector
stop. Het is immers het twijfelachtig dat ze - bij een goede werking - nog een belangrijke bijdrage aan de
dioxinedepositie leveren.
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Bijlage II: Specifieke informatie over de monitoring van oppervlaktewater en sedimenten
Oppervlaktewater en sedimenten
Doel
Type metingen
Analytische methode
Start van de metingen
Type van bemonsteringspunten
Metingsstrategie

Aantal
bemonsteringspunten
oppervlaktewater

Waarden oppervlaktewater voor
PCB 138 (ng/l)

Waarden sedimenten voor PCB 138
(µg/kg ds)

Data
Surface water and sediment
Objective
Type of measurements
Analytical method
Start of measurements
Type of sampling points
Measurement strategy

Number of sampling points surface
water

Values surface water for PCB 138
(ng/l)

Values sediment for PCB 138 (µg/kg
ds)

Data

Verschillende PCB’s worden gemonitord in oppervlaktewater en sedimenten: PCB 101; PCB 118; PCB
138; PCB 153; PCB 169; PCB 170; PCB 180; PCB 28; PCB 31; PCB 49; PCB 52)
Evaluatie van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de sedimenten
Divers
Divers
1991 oppervlaktewater – 2000 sedimenten
Punten die een overzicht geven van de achtergrondsituatie en punten die als 'hot spots' gelden.
Sinds 2010 worden er niet langer metingen in het oppervlaktewater verricht op plaatsen waar er
herhaaldelijk lage waarden vastgesteld werden en rekening houdend met milieukwaliteitsnormen.
In gebieden waar er meermaals hoge waarden opgetekend werden en eveneens rekening houdend
met milieukwaliteitsnormen werd de regelmaat en het aantal metingen verhoogd.
1995: oppervlaktewater – 9; sedimenten: 71
2000: oppervlaktewater – 109; sedimenten: 338
2005: oppervlaktewater – 115; sedimenten: 457
2009: oppervlaktewater – 46; sedimenten: 191
De laatste 2 decennia werden PCB’s intensief gemonitord. De belangrijkste vaststelling is de
afnemende concentratie in oppervlaktewater met uitzondering van één 'hot spot' als gevolg van een
historische pollutie.
1995: gemiddeld: 4,6 - mediaan: 2,0 – min.: 1,0 – max.: 61,0
2000: gemiddeld: 1,3 - mediaan: 1,0 – min.: 1,0 – max.: 85,0
2005: gemiddeld 1,1 - mediaan: 1,0 – min.: 1,0 – max.: 52,0
2009: gemiddeld: 1,1 - mediaan: 1,0 – min.: 1,0 – max.: 15,0
Het laatste decennium werden PCB’s intensief gemonitord in sedimenten.
1995: gemiddeld: 4,29 - mediaan: 1,0 – min.: 0,01 – max.: 27,0
2000: gemiddeld: 12,82 - mediaan: 1,0 – min.: 0,01 – max.: 427,0
2005: gemiddeld: 4,87 - mediaan: 1,0 – min.: 0,01 – max.: 430,0
2009: gemiddeld: 8,3 - mediaan: 0,9 – min.: ,0,01 – max.: 519,0
2016: gemiddeld: 0,9 – min.: 0,65 – max.: 1,3
www.vmm.be ; www.vmm.be/geoview/
In specifieke jaarrapporten die publiekelijk toegankelijk zijn (in het Nederlands)
Several PCB’s are monitored in surface water and sediment: PCB 101 ; PCB 118 ; PCB 138; PCB 153;
PCB 169; PCB 170; PCB 180; PCB 28; PCB 31;PCB 49; PCB 52)
Assessment of surface water and sediment quality
Diverse
Diverse
1991 surface water – 2000 sediment
Points that give an overview of the background situation and point that are “hot spots”.
Since 2010 measurements in surface water are stopped at locations with repeatedly low values and
taking into account environmental quality standards.
Frequency and number of measurements are increased in regions with repeatedly high values and
taking into account environmental quality standards.
1995: surface water – 9; sediment: 71
2000: surface water - 109; sediment: 338
2005: surface water – 115; sediment: 457
2009: surface water – 46; sediment: 191
Last 2 decades, PCB’s were monitored intensively. Most important observation is the decreasing
concentration in surface water with exception of one ‘hot spot’ which is influenced by historical
pollution.
1995: mean: 4,6 - median: 2,0 – min: 1,0 – max: 61,0
2000: mean: 1,3 - median: 1,0 – min: 1,0 – max: 85,0
2005 mean: 1,1 - median: 1,0 – min: 1,0 – max: 52,0
2009: mean: 1,1 - median: 1,0 – min: 1,0 – max: 15,0
last decade PCB’s were monitored intensively in sediments.
1995: mean: 4,29 - median: 1,0 – min: 0,01 – max: 27,0
2000: mean: 12,82 - median: 1,0 – min: 0,01 – max: 427,0
2005 mean: 4,87 - median: 1,0 – min: 0,01 – max: 430,0
2009: mean: 8,3 - median: 0,9 – min: ,0,01 – max: 519,0
2016: mean: 0.9 – min: 0.65 – max: 1.3
www.vmm.be
www.vmm.be/geoview/
In specific annual reports which are publically accessible (in Dutch)
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