
Brussel, 10 september 2003 
091003_Advies_NEC 

Advies 
Emissiereductieprogramma NEC-richtlijn 



NEC-emissiereductieprogramma 

2 

 

Inhoud 

Inhoud .................................................................................................................................... 2 

1. Situering adviesvraag ................................................................................................. 3 

2. Krachtlijnen van het advies ........................................................................................ 4 

3. Opzet en uitwerking van het reductieprogramma ..................................................... 5 
3.1. Intersectorale verdeling van de lasten ........................................................................... 7 
3.2. Inbouwen van de nodige flexibiliteit ............................................................................... 8 
3.3. Aandacht voor indirecte kosten en afgeleide effecten op sociaal en economisch vlak ... 9 
3.4. Aandacht voor alternatieve beleidsinstrumenten ......................................................... 10 
3.5. Maatschappelijk overleg.............................................................................................. 10 

4. Toepassing van het reductieprogramma ................................................................. 11 
4.1. SO2 ............................................................................................................................. 11 
4.2. NOx ............................................................................................................................. 12 
4.3. VOS ............................................................................................................................ 12 
4.4. NH3 en transportsector................................................................................................ 13 
4.5. Conclusie .................................................................................................................... 14 

5. Internationale onderhandelingen ............................................................................. 14 
 



NEC-emissiereductieprogramma 

3 

 

1.   Si tuer ing adviesvraag 

Op 27 juni 2003 verzocht Minister Sannen het advies van de SERV in verband met het NEC-
emissiereductieprogramma voor het Vlaamse Gewest. Dit reductieprogramma vormt de uitvoe-
ring van de Europese richtlijn 2001/81/EG (NEC-richtlijn) en het protocol van Göteborg over 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging en beoogt een vermindering van polluenten die 
leiden tot verzuring en troposferische ozonvorming.  
De NEC-richtlijn legt voor België plafonds op voor de uitstoot van een aantal stoffen. Het gaat 
om zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak 
(NH3). 
De Interministeriële Conferentie van 24 maart 2003 verdeelde deze plafonds over 4 subpla-
fonds: één Belgisch cijfer voor de emissies van de transportsector en voor elk gewest een 
afzonderlijk plafond. Het emissiereductieprogramma dat ter advies voorligt, heeft tot doel om 
zowel voor het Vlaams aandeel in de transportsector als voor het Vlaamse subplafond een 
reductieprogramma op te stellen. 
 
Naast deze richtlijn dient Vlaanderen eveneens rekening te houden met het protocol van Gö-
teborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging, dat voor dezelfde stoffen als de Euro-
pese richtlijn en op eenzelfde termijn emissieplafonds oplegt. 
Aangezien de emissieplafonds die de Europese richtlijn, in uitvoering van dit protocol, oplegt 
strenger zijn dan de grenswaarden in het protocol van Göteborg1, komt Vlaanderen met het 
reductieprogramma ook tegemoet aan de doelstellingen van dit protocol. 
 
Op 20 oktober 1999 formuleerde de SERV een advies over het protocol van Göteborg over 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging en over het voorstel van Europese richtlijn 
2001/81/EG. 
Op 12 februari 2003 formuleerde de SERV zijn advies over het voorontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering tot wijziging van het VLAREM-besluit. Deze wijziging had ondermeer tot 
doel om de richtlijn 2001/81/EG te implementeren.  
 
Zowel de plafonds die de Europese richtlijn oplegt als diegene die het protocol hanteert, zijn 
binnenkort aan evaluatie toe. Hiervoor is het belangrijk dat Vlaanderen een duidelijke en goed 
onderbouwde positie neemt. Gezien het belang hiervan voor de toekomstige inspanningen die 
moeten gebeuren op Vlaams niveau zal dit advies hierop kort ingaan. 
 
 
 

                                                           
1 Het protocol van Göteborg werd vroeger opgesteld dan de Europese richtlijn, en deze laatste gaat op zijn minst 

even ver als de verplichtingen die het protocol oplegde. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

Het opzet van het reductieprogramma komt in grote mate overeen met de adviezen die de 
SERV hieromtrent in het verleden heeft geformuleerd. De raad waardeert in het bijzonder de 
aandacht voor de optimale intersectorale verdeling van de lasten, het inbouwen van de nodige 
flexibiliteit, de aandacht voor indirecte kosten en afgeleide effecten op sociaal en economisch 
vlak, de mogelijkheid om alternatieve beleidsinstrumenten aan te wenden en het stimuleren 
van het maatschappelijk overleg in dit kader. 
 
Het huidig reductieprogramma is echter geen volledige vertaling van dit opzet. Momenteel zijn 
de beschikbare gegevens onvoldoende om alle mogelijke maatregelen en de daaraan verbon-
den kosten volledig en correct in beeld te brengen. De raad dringt er op aan om de ontbreken-
de informatie op korte termijn te verzamelen.  
 
Wegens hiaten in de informatie is er momenteel geen volledige zekerheid over de mate waarin 
de emissies van de verschillende sectoren moeten verminderen in Vlaanderen, noch over de 
technische of sociaal-economische haalbaarheid hiervan voor een aantal sectoren. Dit is in 
het bijzonder het geval voor de VOS, maar geldt ook voor de overige polluenten. De raad 
vraagt zich af of het wenselijk is om, zolang de ontbrekende informatie niet beschikbaar is, 
onmiddellijk bijkomende ingrijpende maatregelen op te leggen, zeker in geval van beperkt 
milieuvoordeel. 
 
De raad erkent evenwel dat de Vlaamse overheid nu reeds maatregelen moet nemen om te-
gemoet te komen aan de Europese verplichtingen. Hiervoor kan er niet gewacht worden tot 
alle gegevens voorhanden zijn. De reeds genomen maatregelen en de geplande maatregelen 
waaromtrent overleg gepleegd werd met de sectoren, hebben een aanzienlijk bijkomend re-
ductiepotentieel. Bovendien zal de uitvoering van Europese regelgeving in de komende jaren 
ook bijdragen tot het verminderen van de emissies van deze polluenten. Het reductiepro-
gramma beperkt zich grotendeels tot categorieën van maatregelen in uitvoering van deze 
regelgeving. Toch wordt er voor een aantal sectoren bijkomende maatregelen in het vooruit-
zicht gesteld die verder gaan. Rekening houdend met het feit dat op korte termijn bijkomende 
informatie aanwezig zal zijn om een kostenefficiënte intersectorele verdeling van de lasten te 
maken, acht de raad het aangewezen om hierbij omzichtig te werk te gaan. 
De raad dringt er ook op aan om ten laatste in 2005 over de nodige informatie te beschikken 
om tot een volwaardig reductieprogramma te komen voor VOS en een grondige evaluatie te 
doen van de overige reductieprogramma’s.  
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Dit laat de overheid toe om in overleg met de sectoren tot een gefaseerde verlaging van de 
emissies te komen waarbij de sectoren voldoende zekerheid hebben over de maatregelen die 
nodig zijn om tegemoet te komen aan de afgesproken verplichtingen, rekening houdend met 
hun draagkracht. 
 
Het reductieprogramma wijst zelf op het belang van tussentijdse evaluaties inzake de effectivi-
teit van het plan evenals inzake de uitvoering van de maatregelen om eventueel bijsturingen te 
kunnen doen. Momenteel is er nog geen methodologie of concreet stappenplan voor deze 
monitoring en evaluatie beschikbaar. De raad dringt erop aan dat dit zo spoedig mogelijk be-
schikbaar is. Hierdoor moet het enerzijds mogelijk zijn om mogelijke knelpunten snel te ont-
dekken, maar anderzijds ook om na te gaan of bepaalde maatregelen die in het reductiepro-
gramma opgenomen zijn nog altijd de meest aangewezen zijn. 
In elk geval dient de overheid voor het nemen van concrete maatregelen de meest recente en 
accurate gegevens waarover ze beschikt te gebruiken. 
 
Verder vraagt de raad dat het emissiereductieprogramma een duidelijke en werkbare procedu-
re voorziet voor het probleem van bijkomende emissies van nieuwe installaties en uitbreidin-
gen. De procedure moet zowel het intrasectoraal als intersectoraal niveau omvatten en een 
optimaal gebruik van het economisch instrumentarium. Een dergelijke procedure kan echter 
geen garantie bieden dat de Vlaamse emissieplafonds niet overschreden worden. De raad 
dringt dan ook aan dat het reductieprogramma een oplossing voorziet zonder de mogelijkhe-
den inzake de sociale en economische ontwikkeling in Vlaanderen te belemmeren. 
 
Tenslotte benadrukt de raad het belang van de nakende internationale onderhandelingen over 
de NEC-richtlijn en het protocol van Göteborg. De vervollediging van alle sectorstudies is 
noodzakelijk als uitgangsbasis voor deze onderhandelingen en om te komen tot goed onder-
bouwde doelstellingen voor Vlaanderen. Dit kan enkel wanneer het internationaal gehanteerde 
model rekening kan houden met correcte gegevens voor Vlaanderen, zowel met betrekking tot 
de emissies als de mogelijke maatregelen. 
 

3.  Opzet  en ui twerking van het  reduct ieprogram-
ma 

Ingevolge het protocol van Göteborg en de NEC-richtlijn is België verplicht om een emissiere-
ductieprogramma op te stellen. Dit reductieprogramma dient aan te geven op welke wijze de 
emissies zullen verminderen tegen 2010 om de vooropgestelde plafonds te bereiken. Reke-
ning houdend met de institutionele context legde de Interministeriële Conferentie Leefmilieu 
plafonds op voor de verschillende schadelijke stoffen per gewest en één Belgisch cijfer voor 
de transportsector. 
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Uitgaande van de emissieplafonds die gelden voor Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid 
voorliggend ontwerp-reductieprogramma opgesteld dat voor alle betrokken sectoren een indi-
catief plafond vastlegt. Voor de transportsector geeft het reductieprogramma de inspanningen 
weer die in Vlaanderen genomen zullen worden en het vermoedelijk effect op de transportsec-
tor. 
Ter voorbereiding van de sectorale verdeling voert de overheid sectorstudies2 uit die per sec-
tor de emissies van de verontreinigende stoffen, de mogelijke emissiereductiemaatregelen en 
de kosten ervan inschatten. De methodologie van de sectorstudies is minder toepasbaar op de 
meer diffuse bronnen zoals het transport en de niet-industriële vervuiling. Deze bronnen ma-
ken deel uit van een specifiek onderzoek.  
Uiteindelijk is het de bedoeling voor alle vervuilingsbronnen een overzicht te krijgen van de 
historische emissies, de huidige emissies, prognoses voor toekomstige emissies zonder bij-
komende maatregelen (Business As Usual of kortweg BAU), de mogelijke maatregelen en 
daarmee verband houdende kosten. Dit zou eind 2004 het geval moeten zijn. 
Daarna zou, vertrekkend van deze informatie de haalbaarheid en kostenefficiëntie van de 
voorgestelde reductiemaatregelen tussen verschillende sectoren afgewogen worden. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot het vastleggen van een kostenefficiënte intersectorale verdeelsleutel voor 
emissiereductiedoelstellingen van de beschouwde polluenten. Deze verdeling kan op die ma-
nier rekening houden met het potentieel aan bijkomende technische maatregelen, de sociaal-
economische context, de organisatorische haalbaarheid en handhaafbaarheid evenals de 
mogelijkheden van andere dan juridische instrumenten. 
Hiervoor is nog geen timing vastgelegd door de regering. 
 
Reeds in zijn advies van 12 februari 2003 over het wijzigingsbesluit van Vlarem voor de om-
zetting van de EU-richtlijnen NEC, Ozon en HCE heeft de SERV aangegeven welke elementen 
belangrijk zijn voor het opzet van een reductieprogramma. Hierbij werden 5 belangrijke ele-
menten naar voor geschoven: 

- optimale intersectorale verdeling van de lasten 
- inbouwen van de nodige flexibiliteit 
- aandacht voor indirecte kosten en afgeleide effecten op sociaal en economisch vlak 
- aandacht voor alternatieve beleidsinstrumenten 
- maatschappelijk overleg. 

 
Deze elementen worden nu achtereenvolgens besproken. 
 

                                                           
2 Voor een aantal sectoren werd de sectorstudie reeds afgerond. 
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3 . 1 .  I n t e r s e c t o r a l e  v e r d e l i n g  v a n  d e  l a s t e n  

Een intersectorale verdeling van de emissiereductielasten kan slechts optimaal gebeuren 
wanneer álle relevante bronnen en sectoren in deze afweging worden beschouwd. Voor de 
sectoren waar de vervuiling ontstaat, worden hiertoe sectorstudies opgesteld. Daarnaast zijn 
er een aantal diffuse bronnen zoals het transport en de gebouwenverwarming waarvoor de 
methodologie van de sectorstudies minder toepasbaar is. Hiervoor worden wel zo accuraat 
mogelijke gegevens verzameld. 
De raad ondersteunt deze aanpak, maar stelt vast dat de sectorstudies nog niet afgerond zijn 
en de gegevensverzameling voor de diffuse bronnen nog onvolledig is. Toch zijn deze gege-
vens essentieel, enerzijds voor het opstellen van het Vlaams reductieprogramma, anderzijds 
als uitgangspunt voor de nakende internationale onderhandelingen (zie punt 5). 
De Vlaamse overheid moet de nodige inspanningen verrichten om deze gegevens zo spoedig 
mogelijk te verzamelen. De sectorstudies zijn een essentiële basis om een correct zicht te 
krijgen op de mogelijke reducties van emissies in de betrokken sectoren en de kosten ervan. 
Voor de sectoren waar deze studies nog niet voltooid zijn, gaat het reductieprogramma uit van 
een internationaal model (RAINS) waarin een raming gemaakt wordt van de verwachte emis-
sies in 2010, de mogelijke maatregelen en de bijhorende kosten. Voor de sectoren waar de 
sectorstudies zijn afgerond blijkt dat de gegevens waarvan RAINS vertrekt aanzienlijk kunnen 
afwijken van de effectieve emissies. Daarenboven blijken de sectorstudies betere informatie 
op te leveren over de technische haalbaarheid om de emissies te reduceren en de kosten die 
daaraan verbonden zijn. De sectorstudies zijn dus essentieel als uitgangsbasis voor een vol-
waardig reductieprogramma. 
De informatie die uit de sectorstudies naar voor komt, moet ook op een correcte wijze gebruikt 
worden bij het opstellen van het concrete reductieprogramma.  
Daarnaast moet ook verder onderzoek gebeuren naar de emissies die uitgaan van de diffuse 
bronnen. Deze bronnen vormen een belangrijke bron van vervuiling. Door een gebrek aan 
betrouwbare informatie worden er momenteel bijvoorbeeld geen maatregelen voorzien voor de 
beperking van de VOS bij verbranding. Verder onderzoek is dan ook noodzakelijk. 
 
Zelfs wanneer de nodige informatie verzameld is, zal er een spanningsveld blijven bestaan 
tussen de diffuse bronnen en de niet-diffuse bronnen. Voor deze niet-diffuse bronnen, die 
voornamelijk de industrie betreffen, kan de overheid door middel van een vergunningsbeleid 
direct ingrijpen op de emissies. Bij de diffuse bronnen, voornamelijk het transport en de ge-
bouwenverwarming, is dat veel moeilijker en moet zij voornamelijk gebruik maken van andere 
maatregelen zoals sensibilisering, REG-verplichtingen, ingrepen bij de constructeurs van voer-
tuigen of bij de raffinaderijen, fiscale maatregelen, productnormering… Bovendien is de 
Vlaamse overheid hiervoor gedeeltelijk afhankelijk van andere overheden. Zo is het bijvoor-
beeld niet zeker dat de federale overheid zijn engagement zal nakomen om op korte termijn 
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het zwavelgehalte van de in België in verbruik gestelde zware stookolie te verlagen via pro-
ductnormering of fiscale maatregelen. Deze maatregel is echter belangrijk voor het behalen 
van het emissieplafond voor SO2. Zo is ook de realisatie van het “Mobiliteitsplan Vlaanderen” 
essentieel voor het behalen van het emissieplafond in de transportsector. Er bestaat echter 
geen garantie dat de uitvoering van het Mobiliteitsplan leidt tot de beoogde doelstellingen voor 
de transportsector. 
Een optimale sectorale verdeling houdt in dat binnen élke sector de nodige maatregelen wor-
den genomen en dat er niet één of meerdere sectoren moeten fungeren als sluitpost3. Dit risi-
co kan groter zijn bij sectoren waar men op korte termijn maatregelen kan opleggen, bijvoor-
beeld via milieuvergunningen. 
De SERV stelt ook vast dat enkel van de industrie inspanningen worden gevraagd die verder 
gaan dan het referentiescenario (BAU).  
 

3 . 2 .  I n b o u w e n  v a n  d e  n o d i g e  f l e x i b i l i t e i t  

Het reductieprogramma moet voldoende flexibel zijn om rekening te kunnen houden met ge-
wijzigde omstandigheden.  
Belangrijke technologische ontwikkelingen, nieuwe elementen die aan het licht komen of ande-
re politieke keuzes kunnen ertoe leiden dat de verdeling die in het reductieprogramma is op-
genomen niet meer optimaal is. Het bepalen van sectorale doelstellingen is dus belangrijk, 
maar mag niet statisch zijn. 
Het voorliggend reductieprogramma lijkt een aantal waarborgen te bevatten voor de nodige 
flexibiliteit. Jaarlijks dient er een rapport opgesteld met de emissie-inventarissen en –
prognoses. Daarenboven is het voorliggend programma geen definitief reductieprogramma, 
maar is de mogelijkheid voorzien om ten laatste in 2006 dit programma te herzien. Deze een-
malige herziening biedt enerzijds rechtszekerheid (het wordt niet jaarlijks herzien), anderzijds  
bouwt het de nodige flexibiliteit in. 
Het reductieprogramma wijst zelf op het belang van tussentijdse evaluaties inzake de effectivi-
teit van het plan evenals inzake de uitvoering van de maatregelen om eventueel bijsturingen te 
kunnen doen. Momenteel is er nog geen methodologie of concreet stappenplan voor deze 
monitoring en evaluatie beschikbaar. De raad dringt erop aan dat dit zo spoedig mogelijk be-
schikbaar is. Hierdoor moet het enerzijds mogelijk zijn om mogelijke knelpunten snel te ont-
dekken, maar anderzijds ook om na te gaan of bepaalde maatregelen die in het reductiepro-
gramma opgenomen zijn nog altijd de meest aangewezen zijn. Zo kunnen er technologische 
innovaties plaatsvinden na het opstellen van het reductieprogramma die het halen van het 
plafond gemakkelijker maken of tot gevolg hebben dat er betere alternatieven beschikbaar zijn 

                                                           
3 Het reductieprogramma houdt de mogelijkheid in dat een aantal sectoren als sluitpost zullen fungeren. Onderaan 

4.10 (p. 27) vermeldt het programma: “er dient mogelijk nog gecompenseerd worden indien de emissies in de 
transportsector hoger zijn dan oorspronkelijk ingeschat. In eerste instantie worden daar evenwel oplossingen 
binnen de transportsector zelf gezocht. 
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om de doelstellingen te halen. Ook kunnen er wijzigingen in omgevingsfactoren zijn, bijvoor-
beeld op economisch vlak of wat de structuur van de sector betreft, waardoor de oorspronke-
lijke gegevens die als basis hebben gediend voor het reductieprogramma gewijzigd zijn. 
In elk geval dient de overheid voor het nemen van concrete maatregelen de meest recente en 
accurate gegevens waarover ze beschikt te gebruiken. 
 
Een specifiek probleem, dat ook in het reductieprogramma aan bod komt, zijn de emissies van 
uitbreidingen en nieuwe installaties. In het reductieprogramma zelf is een groeipad ingebouwd 
waardoor er een zekere marge is voor nieuwe installaties en uitbreidingen. De raad onder-
steunt deze beleidskeuze, maar dit belet niet dat er zich moeilijkheden kunnen voordoen bin-
nen bepaalde sectoren. Hiervoor levert het reductieprogramma geen eenduidige oplossing 
aan. De raad is alvast van oordeel dat dit probleem via een duidelijk overeengekomen stap-
penplan benaderd moet worden. 
In de eerste plaats dient men na te gaan of de bijkomende emissies opgevangen kunnen wor-
den binnen de eigen sector zonder negatieve sociaal-economische gevolgen.  Indien dit niet 
het geval is, moeten ook de overige sectoren in de beoordeling betrokken worden. Indien de 
emissiegroei in een aantal sectoren kleiner blijkt te zijn dan vooropgezet in het reductiepro-
gramma, kan dit ruimte creëren voor andere sectoren zonder dat er sprake is van ongewenste 
afwenteling van de lasten. 
Om deze intra- en intersectorale afstemming te kunnen realiseren moet de Vlaamse overheid 
bijkomende instrumenten ontwikkelen. Belangrijk instrument hierbij is het economisch instru-
mentarium, zowel op regionaal als internationaal vlak. De Vlaamse overheid dient in elk geval 
de mogelijkheden onderzoeken die het economisch instrumentarium biedt om bij te dragen tot 
een dynamisch evenwicht zonder de afgesproken plafonds in het gedrang te brengen. 
De raad benadrukt de noodzaak om tot een duidelijke en werkbare procedure te komen die de 
voorgaande elementen omvat.  
Zelfs met deze procedure is het mogelijk dat de globale plafonds voor Vlaanderen dreigen 
overschreden te worden. De raad vraagt dat het emissiereductieprogramma hiervoor een op-
lossing voorziet zonder de mogelijkheden inzake de sociale en economische ontwikkeling in 
Vlaanderen te belemmeren. 
 
 

3 . 3 .  A a n d a c h t  v o o r  i n d i r e c t e  k o s t e n  e n  a f g e l e i d e  e f f e c t e n  o p  
s o c i a a l  e n  e c o n o m i s c h  v l a k  

Als basis voor de sectorale verdeling van het Vlaamse emissieplafond stelt de Vlaamse rege-
ring kosteneffectiviteit voorop. De raad acht dat dit een belangrijk principe is opdat dit ervoor 
zorgt dat de milieudoelstellingen worden gerealiseerd tegen zo laag mogelijke maatschappelij-
ke kosten. 
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De raad heeft daarbij echter steeds vermeld dat deze kosteneffectiviteit niet het enige criteri-
um voor de vormgeving van het milieubeleid kan zijn. Voor de raad is het dan ook belangrijk 
dat er bij de intersectorale afweging niet alleen aandacht zou zijn voor de directe kosten van 
het beleid, maar ook voor de indirecte kosten en de afgeleide effecten op sociaal en econo-
misch vlak. Het gaat onder meer om het netto-welvaartsverlies, reguleringskosten voor de 
overheid, aanpassingskosten, sociale rechtvaardigheid, impact op de werkgelegenheid, inves-
teringen en de concurrentiepositie, de noodwendigheden die verband houden met taken van 
algemeen belang… enz.  
In de besluitvorming zouden op een geïntegreerde wijze zo veel als mogelijk alle relevante 
positieve en negatieve, directe en indirecte effecten moeten worden betrokken. 
Hoewel het huidige reductieprogramma hiermee nog geen rekening houdt, is het blijkbaar de 
bedoeling om deze elementen in een later stadium te integreren. De SERV gaat er in elk geval 
van uit dat hiermee wel rekening kan gehouden worden bij het opstellen van het definitief re-
ductieprogramma. 
 

3 . 4 .  A a n d a c h t  v o o r  a l t e r n a t i e v e  b e l e i d s i n s t r u m e n t e n  

Een kosteneffectieve verdeling van de inspanningen tussen de verschillende sectoren is nog 
geen garantie voor een kosteneffectief beleid. Veel hangt immers af van de concrete beleids-
instrumenten die in de verschillende sectoren zullen worden ingezet om de inzet van de meest 
kosteneffectieve maatregelen te stimuleren of op te leggen. Het reductieprogramma blijft een 
grote rol toekennen aan Vlarem II en individuele vergunningen, maar daarnaast is er ruimte 
voor andere instrumenten zoals milieubeleidsovereenkomsten en economische instrumenten. 
In de voorgaande punten is het belang van deze alternatieve beleidsinstrumenten duidelijk aan 
bod gekomen. Omwille van dit belang is het essentieel dat er meer duidelijkheid komt over de 
mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten, hetgeen momenteel nog onvoldoende 
het geval is. De raad steunt dan ook de opdracht die de Vlaamse regering aan AMINAL heeft 
gegeven om hieromtrent een studie uit te voeren. Mede met het oog op de internationale on-
derhandelingen over de aanpassing van de verplichtingen die aan de lidstaten worden opge-
legd dient in deze studie voldoende aandacht besteed te worden aan de inzet van het econo-
misch instrumentarium op internationaal niveau. 
 

3 . 5 .  M a a t s c h a p p e l i j k  o v e r l e g  

Naast een wetenschappelijke invalshoek blijft het maatschappelijk overleg essentieel.  
Via de methodologie van de sectorstudies te hanteren betrekt de overheid de sectoren recht-
streeks. Dit vormt in ieder geval een belangrijke meerwaarde en verhoogt het realiteitsgehalte 
van het reductieprogramma. Hiertoe is het wel belangrijk om de resultaten van de sectorstu-
dies op een volledige en correcte manier te vertalen naar het reductieprogramma.  
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Daarnaast is het echter belangrijk dat er een volwaardig maatschappelijk debat kan plaatsvin-
den over het reductieprogramma, in het bijzonder over de intersectorale afweging op basis van 
sociaal-economische informatie. Dit maatschappelijk debat kan alleen maar bijdragen aan het 
uitwerken van een optimale verdeling van de lasten tussen de sectoren om de beoogde doel-
stellingen te bereiken. 
De SERV waardeert dan ook dat het reductieprogramma evenals de herzieningen ter advies 
wordt voorgelegd en dat een maatschappelijk debat over de aanwending van het economisch 
instrumentarium voorzien is. De raad gaat er van uit dat de overheid rekening houdt met het 
resultaat van dit maatschappelijk overleg. 
 
 
 

4.  Toepassing van het  reduct ieprogramma 

Hoewel het gaat om één reductieprogramma van de Vlaamse overheid, is er wel een onder-
scheid naargelang de polluent (SO2, NOx, VOS, NH3 en de transportsector). Hieronder volgt 
een evaluatie van de respectievelijke reductieprogramma’s. 
 

4 . 1 .  S O 2  

Het Vlaams reductieprogramma moet ervoor zorgen dat de uitstoot van SO2 in 2010 beperkt 
wordt tot 65,8 kiloton. Volgens de meest recente metingen bedroeg de uitstoot in 2000 117 
kiloton. In een BAU-scenario zou dit in 2010 kunnen verminderen tot 108 kiloton. 
Hoewel Vlaanderen een aanzienlijke reductie moet realiseren, vormt dit niet het moeilijkste te 
realiseren onderdeel van het reductieprogramma, eerder integendeel. Het reductieprogramma 
gaat ervan uit dat met de reeds geplande maatregelen de uitstoot in 2010 zal afnemen tot 
onder het opgelegde plafond, namelijk tot 49 kiloton. 
De electriciteitssector en raffinaderijen realiseren de grootste reductie. In de electriciteitssector 
zou een milieubeleidsovereenkomst afgesproken worden en ook in de raffinaderijen zou een 
aanzienlijke verlaging tot stand komen in overleg met de sector. 
Tenslotte werden de sectorale voorwaarden voor de keramische sector op 21 maart 2003 
aangepast waardoor op termijn de uitstoot van SO2 zal verminderen met 10 kiloton. 
Voor alle sectoren vertrekt het reductieprogramma van het overleg dat heeft plaatsgevonden. 
Toch blijkt niet duidelijk uit het reductieprogramma noch uit de bijhorende documenten of en 
hoe de voorstellen van het reductieprogramma voor SO2 voldoen aan de vereisten van kos-
tenefficiënte verdeling over de sectoren. Het verdient aanbeveling om hierover meer duidelijk-
heid te creëren bij de herziening van het reductieprogramma. 
Bovendien gaat het reductieprogramma vooralsnog uit van de veronderstelling dat de federale 
overheid het zwavelgehalte van de zware stookolie via productnormering of fiscale maatrege-
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len zal verlagen. Uit de stand van zaken van mei 2002 van het Federaal plan ter bestrijding 
van verzuring en troposferische ozon, blijkt dat de realisatie van dit engagement onzeker is. 
Een verlaging van het zwavelgehalte in de zware stookolie is hierdoor mogelijks geen realis-
tisch uitgangspunt meer voor het reductieprogramma. Deze verlaging werd nochtans niet en-
kel in het reductieprogramma maar eveneens voor het opstellen van nieuwe normen  als uit-
gangspunt genomen.  
Indien de federale overheid dit engagement niet nakomt, betekent dit een verhoging van de 
geplande uitstoot met 8 kiloton. Aangezien het reductieprogramma een vermindering voorziet 
die 15 kiloton onder het opgelegde plafond blijft, brengt dit de Europese verplichtingen nog 
niet in het gedrang. De marge ten opzichte van het opgelegde plafond verkleint wel aanzien-
lijk.  
 

4 .2 .  NO x  

Ook voor NOx komt het reductieprogramma tegemoet aan de afspraken, zij het dat er hier 
geen sprake is van een marge. Het plafond waartoe Vlaanderen zich engageerde, bedraagt 
58,2 kiloton in 2010. Ten opzichte van de emissies in 1990 gaat het om een relatief beperkte 
daling, namelijk met 38 kiloton. Ten opzichte van het jaar 2000 dienen de emissies nog te 
verlagen met 24 kiloton. De uitvoering van andere Europese wetgeving, voornamelijk de IPPC-
richlijn 96/61/EG, zal een aanzienlijk effect hebben op de uitstoot van deze polluent.  
Desondanks blijft de realisatie van de NOx-doelstellingen wellicht het moeilijkste luik van het 
reductieprogramma waarbij de sociaal-economische haalbaarheid nog een knelpunt is voor 
een aantal sectoren. 
Over de haalbaarheid en de kostenefficiëntie van de geplande maatregelen en over de uitein-
delijke verdeling over de sectoren zijn er evenwel nog onzekerheden. Zo stelt de raad vast dat 
de marginale kost om de voorgestelde maatregelen schommelt tussen € 0 en € 9 (en naar 
verluidt in sommige sectoren zelfs meer). Voor de niet-industriële emissiebronnen en restca-
tegorie geeft het reductieprogramma zelfs niet aan wat de marginale kost is. De raad vraagt 
daarom omzichtig om te gaan met bijkomende maatregelen. Het definitief reductieprogramma 
dient dan ook meer duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid en de marginale kosten 
van maatregelen en moet in ieder geval aangeven hoe het programma zal leiden tot kostenef-
ficiëntie. 
 

4 . 3 .  V O S  

Voor VOS houdt het reductieprogramma voorlopig onvoldoende maatregelen in om het plafond 
te bereiken. Vlaanderen engageerde zich om de uitstoot van deze stof in 2010 te beperken tot 
70,9 kiloton. Dit is een vermindering met 55% ten opzichte van de uitstoot in 1990 die 159 
kiloton bedroeg. In het BAU-scenario zouden de emissies verminderen tot 95 kiloton. Door de 
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uitvoering van reeds genomen beslissingen en het opleggen van een aantal bijkomende maat-
regelen voorziet het reductieprogramma dat de uitstoot in 2010 vermindert tot 88 kiloton, het-
geen een overschrijding van het plafond met ongeveer 17 kiloton inhoudt. 
Het reductieprogramma geeft duidelijk aan dat het om een voorlopig programma voor deze 
polluent gaat aangezien er momenteel onvoldoende informatie is om een volwaardig reductie-
programma op te stellen. Het is de bedoeling dat er in 2005 voldoende informatie beschikbaar 
is om bijkomende maatregelen op te leggen.  
Momenteel gaat het reductieprogramma uit van bijkomende maatregelen die voornamelijk 
voortvloeien uit andere Europese regelgeving (Solventrichtlijn 99/13/EG). Daarnaast voorziet 
het reductieprogramma op korte termijn ook nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld in de grafische 
sector. Voor deze sector is de sectorstudie reeds afgerond en heeft de overheid informatie in 
verband met de mogelijke maatregelen en de kostprijs. Voor de meeste overige sectoren is 
dat nog niet het geval. Slechts in 2005 zal er voldoende informatie beschikbaar zijn om een 
totaalbeeld te krijgen voor deze polluent. 
De raad vraagt zich af of het wenselijk is om nu reeds bijkomende maatregelen op te leggen 
aan een beperkt aantal sectoren, terwijl slechts in 2005 voldoende informatie beschikbaar zal 
zijn om tot verdeling op basis van kostenefficiëntie over te gaan. 
Bijkomend merkt de raad op dat het milieuvoordeel dat de opgelegde maatregelen in de grafi-
sche sector beogen, relatief beperkt is (0,9 kiloton). 
De raad dringt er op aan dat tegen 2005 de nodige informatie beschikbaar is om een meer 
definitief reductieprogramma op te stellen zodat er voldoende tijd overblijft om de nodige maat-
regelen te implementeren. 
 
 

4 .4 .  NH 3  e n  t r a n s p o r t s e c t o r  

Voor NH3 komt het reductieprogramma grotendeels overeen met het invoeren reeds genomen 
of geplande maatregelen. Sommige van de opgenomen maatregelen lopen echter vooruit op 
de resultaten van beleidsstudies die momenteel nog in uitvoering zijn (de verplichte invoering 
van ammoniakemissiearme stalsystemen in het kader van de krachtens de IPPC richtlijn door 
te voeren herziening van milieuvergunningsvoorwaarden dient door de VLM in opdracht van 
de Vlaamse regering te worden onderzocht).  
De ammoniakemissies staan bovendien in directe relatie met het Vlaamse mestbeleid dat de 
laatste jaren een sterk dynamisch karakter heeft. Dit alles maakt een omzichtige aanpak 
noodzakelijk waarbij overleg met de doelgroepen onontbeerlijk is.  
Over de kostprijs van de voorziene maatregelen verschaft het programma geen informatie. 
 
Het reductieprogramma voor de transportsector gaat uit van het doorvoeren van de federale 
normen inzake brandstof en het Vlaams Mobiliteitsplan.  
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4 . 5 .  C o n c l u s ie  

Zoals blijkt uit bovenstaande analyse is er, wegens hiaten in de informatie, momenteel geen 
volledige zekerheid over de mate waarin de emissies van de verschillende sectoren moeten 
verminderen in Vlaanderen, noch over de technische of sociaal-economische haalbaarheid 
hiervan voor een aantal sectoren. Dit is in het bijzonder het geval voor de VOS, maar geldt 
ook voor de overige polluenten. De raad vraagt zich af of het wenselijk is om, zolang de ont-
brekende informatie niet beschikbaar is, onmiddellijk bijkomende ingrijpende maatregelen op 
te leggen, zeker in geval van beperkt milieuvoordeel. 
 
De raad erkent evenwel dat de Vlaamse overheid nu reeds maatregelen moet nemen om te-
gemoet te komen aan de Europese verplichtingen. Hiervoor kan er niet gewacht worden tot 
alle gegevens voorhanden zijn. De reeds genomen maatregelen en de geplande maatregelen 
waaromtrent overleg gepleegd werd met de sectoren, hebben een aanzienlijk bijkomend re-
ductiepotentieel. Bovendien zal de uitvoering van Europese regelgeving in de komende jaren 
ook bijdragen tot het verminderen van de emissies van deze polluenten. Het reductiepro-
gramma beperkt zich grotendeels tot categorieën van maatregelen in uitvoering van deze 
regelgeving. Toch wordt er voor een aantal sectoren bijkomende maatregelen in het vooruit-
zicht gesteld die verder gaan. Rekening houdend met het feit dat op korte termijn bijkomende 
informatie aanwezig zal zijn om een kostenefficiënte intersectorele verdeling van de lasten te 
maken, acht de raad het aangewezen om hierbij omzichtig te werk te gaan. 
De raad dringt er ook op aan om ten laatste in 2005 over de nodige informatie te beschikken 
om tot een volwaardig reductieprogramma te komen voor VOS en een grondige evaluatie te 
doen van de overige reductieprogramma’s.  
Dit laat de overheid toe om in overleg met de sectoren tot een gefaseerde verlaging van de 
emissies te komen waarbij de sectoren voldoende zekerheid hebben over de maatregelen die 
nodig zijn om tegemoet te komen aan de afgesproken verplichtingen, rekening houdend met 
hun draagkracht. 
 

5.  Internat ionale onderhandel ingen 

Voor het protocol van Göteborg evenals voor de NEC-richtlijn is een herziening voorzien, 
waarvoor de onderhandelingen zouden starten in 2004. Zowel bij het opstellen van het proto-
col als het onderhandelen van de NEC-richtlijn is de rol van Vlaanderen te beperkt geweest en 
was de Vlaamse overheid onvoldoende voorbereid om volwaardig deel te nemen aan de on-
derhandelingen. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat de internationale cijfers op basis 
waarvan de emissie-plafonds voor België vastgelegd, werden niet altijd even realistisch waren. 
De Vlaamse overheid maakt er werk van om deze lacune op te vullen door de sectorstudies op 
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te stellen.  De raad is verheugd dat de Vlaamse overheid meer dan in het verleden bewust is 
van het belang van een pro-actieve inbreng op deze internationale fora. Hiervoor is het be-
langrijk om deze sectorstudies snel af te werken en om de problematiek met betrekking tot de 
verschillen in gegevens tussen de federale en de regionale energiebalans op te. De spoedige 
afwerking van alle sectorstudies is essentieel om bij de nakende onderhandelingen te komen 
tot goed onderbouwde doelstellingen voor Vlaanderen waarbij het internationaal model reke-
ning kan houden met correcte gegevens van Vlaanderen, zowel wat de emissies betreft als de 
mogelijke maatregelen. 
 
Naast de onderhandeling over de NEC-richlijn om de definitieve emissieplafonds voor 2010 
vast te leggen, is eveneens gestart met de opbouw van een model en bijhorende scenario’s 
om nieuwe emissieplafonds voor 2020 te bepalen. Bij de onderhandelingen die in dit kader 
plaatsvinden moet Vlaanderen rekening houden met genomen beleidsbeslissingen die een 
belangrijk effect kunnen hebben op toekomstige emissies, bijvoorbeeld de kernuitstap (voor-
namelijk van belang voor NOx) en de herziening van het Europees landbouwbeleid (hetgeen 
een gevolg heeft voor NH3). 
 
De raad wijst ook op het belang van het economisch instrumentarium op internationaal niveau 
en dringt er op aan om dit aspect op de agenda te brengen. 
 
Op basis van de nieuwe gegevens waarover Vlaanderen beschikt, bestaat de mogelijkheid dat 
de emissieplafonds voor Vlaanderen aangepast worden. In dat geval moet er ook een nieuwe 
verdeling komen over de gewesten op basis waarvan een definitief reductieprogramma voor 
Vlaanderen kan opgesteld worden. 
 
 
 
 


