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Evaluatie uitvoering
EU-milieubeleid

BELGÏE

Europa heeft ambitieuze wetgeving en beleid om de kwaliteit van lucht en water te verbeteren, de circulaire economie te
bevorderen, recyclingpercentages te verhogen en de natuur te beschermen. Om onze milieudoelstellingen te halen is het
essentieel dat die ook daadwerkelijk worden toegepast. Daarom heeft de Europese Commissie de evaluatie uitvoering
milieubeleid (Environmental Implementation Review – EIR) geïntroduceerd. Dit is een instrument dat landen helpt om
systematische belemmeringen voor milieu-integratie aan te pakken door de oorzaken van een slechte uitvoering in kaart te
brengen. De EIR bestaat uit een regelmatige cyclus van analyse, dialoog en peer-to-peerondersteuning. Deze factsheet is
een samenvatting van de resultaten van het tweede EIR-pakket dat in april 2019 is gepubliceerd.

Landenprofiel
In een land dat zo dichtbevolkt en zo economisch ontwikkeld is als België staat het milieu
onder grote druk. Industrie, zwaar goederenen personenverkeer en intensieve landbouw
en veeteelt vormen een belasting voor lucht,
bodem, water en natuur. België kent een
hoog niveau van milieubescherming met een
geavanceerd milieubeleid, een goed ontwikkeld
institutioneel stelsel en rechtssysteem, en een
actieve samenwerking met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Belangrijkste vooruitgang EIR 2019
✚✚ Er is enige vooruitgang geboekt op het gebied van luchtkwaliteit. Maatregelen zoals lage-emissiezones, technische verbeteringen aan voertuigen en fiscale prikkels hebben bijgedragen aan een vermindering van
de uitstoot. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot
fijnstof. Sinds 2016 zijn er geen limietoverschrijdingen in België gemeld en er zijn vorderingen gemaakt met betrekking tot de uitstoot van
stikstofoxiden.
✚✚ Ten aanzien van de waterkwaliteit is er veel vooruitgang geboekt:
dankzij passende investeringen voldoen alle agglomeraties (bevolkingscentra of plaatsen van economische activiteit) aan de richtlijn
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.
✚✚ Op het gebied van natuurbehoud worden verschillende maatregelen
genomen voor het herstel en beheer van Natura 2000-gebieden.

VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN BELGIË
✚✚ Wat betreft de circulaire economie is het onderzoek in Vlaanderen naar duurzaamheidstransities in het kader van het
„Visie 2050”-initiatief opmerkelijk. Wallonië heeft effectieve stimuleringsmaatregelen voor gemeenten ingevoerd om de
gescheiden inzameling van afval te vergroten. Met 53,5 % (2016) heeft België een van de hoogste recyclingpercentages
voor gemeentelijk afval in de EU.
✚✚ Diverse initiatieven inzake groene infrastructuur hebben vorm gekregen in de regio Brussel (opnieuw verbinden van
natuurgebieden), in Vlaanderen (herstelkader) en in Wallonië (code voor ruimtelijke ontwikkeling). België is er ook in geslaagd de verbreiding van de Aziatische reuzenhoornaar te beperken.
✚✚ Het actieplan voor groene aanbestedingen is een voorbeeld van een goede praktijk, waarbij alle drie de regio’s concrete
stappen hebben gezet, onder meer op het gebied van circulaire aanbestedingen.
Milieu

Belangrijkste uitdagingen EIR 2019
Luchtkwaliteit
Sinds 2017 is de uitstoot van stikstofoxiden
slechts marginaal verminderd en worden limietwaarden nog
steeds overschreden. Dit komt met name door de omvang van
het wegverkeer, die hoog blijft met reizen die voor bijna 80 %
met de eigen auto worden uitgevoerd. Volgens het Europees
Milieuagentschap is luchtvervuiling verantwoordelijk voor
ongeveer 9 100 voortijdige sterfgevallen in België in 2015. Er
moet nog meer vooruitgang worden geboekt met betrekking
tot een doelmatige hervorming van het systeem voor
bedrijfsauto’s en het verminderen van verkeersopstoppingen,
het behoud van pariteit tussen benzine- en dieselprijzen en
investeringen in duurzamere vormen van vervoer.

vrij stabiel gebleven, terwijl verspreide vervuiling door
landbouw in Vlaanderen nog veel voorkomt. De effectiviteit van de huidige maatregelen tegen vervuiling door mest
en kunstmest in Wallonië blijft een uitdaging, en ook de
inspanningen om nitraatvervuiling in Vlaanderen te beperken
moeten worden voortgezet.

Natuurbescherming
De maatregelen voor agrarisch beheer om
soorten en habitats te beschermen zijn ook uitgebreid. Het is
op dit moment echter nog onduidelijk of deze maatregelen
voldoende zijn om de negatieve trends op het platteland,
die het gevolg zijn van de intensivering van de landbouw
en de daarmee gepaard gaande eutrofiëring, tegen te gaan.

Waterkwaliteit
Volgens de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn
water moet watervervuiling door onder meer de landbouwsector effectief worden aangepakt. De concentraties van
nitraat in het oppervlakte- en grondwater in Wallonië zijn

Peer-to-peerondersteuning
De EIR wordt ondersteund door TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR P2P), een instrument dat peer-to-peeropleidingen tussen
milieuautoriteiten in de lidstaten financiert. België heeft deelgenomen aan EIR P2P-activiteiten op het gebied van de
circulaire economie, lucht en afvalbeheer, en hout.
Het volledige landenrapport over België, de rapporten van de andere lidstaten en de mededeling „Environmental Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life” („Evaluatie uitvoering
milieubeleid: Een Europa dat zijn burgers beschermt en hun kwaliteit van leven verbetert”) zijn hier beschikbaar:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_nl.htm
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