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Woord vooraf 

Naast metingen wordt de algemene luchtkwaliteit binnen Vlaanderen ook opgevolgd via modelleringen 
van zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging. Het luchtkwaliteitsmodel BelEUROS geeft de 
impact weer op de luchtkwaliteit van de evoluties in emissies van luchtverontreinigende polluenten 
(NH3, SO2, NOx, NMVOS, PM2,5, PM10). In de MIRA Milieuverkenning 2030 werden verschillende 
scenario’s doorgerekend. Voor het Visionair scenario werd slechts een gedeeltelijke set 
emissiegegevens opgesteld. Hierdoor was het niet mogelijk om in het kader van de Milieuverkenning 
2030 een doorrekening te maken van de luchtkwaliteit voor dit scenario. Deze studie werd opgestart 
met het doel om de emissieset te vervolledigen om een doorrekening van het Visionair scenario uit te 
voeren.  
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Samenvatting 

De methodologie opgesteld in 2009 in het kader van de Milieuverkenning 2030 (thema’s Verzuring, 
Fotochemische luchtverontreiniging en Zwevend Stof voor het Referentiescenario en het Europa-
scenario) wordt in dit onderzoeksproject toegepast op het derde emissiescenario, namelijk het 
Visionair Scenario. Voor de koppeling met Europese emissiegegevens van IIASA wordt het 
emissiescenario “C&E package, MRRV5” gebruikt. 

Het Visionair Scenario wordt met behulp van het BelEUROS-model voor de zichtjaren 2010, 2015, 
2020, 2025 en 2030 doorgerekend naar concentraties en overschrijdingsindicatoren van PM10, PM2,5 
en ozon (O3). Vervolgens worden de resultaten gedownscaled en gekalibreerd met behulp van het 
RIO-corine-model.  

In deze studie werden emissies voor het basisjaar 2007 en ook emissieprognoses voor de jaren 2010, 
2015, 2020, 2025 en 2030 doorgerekend om de impact ervan op de PM10-, PM2,5- en 
ozonconcentraties te bepalen. Naast concentraties werden ook een aantal overschrijdingsindicatoren 
berekend m.b.t. PM en ozon. De bedoeling hiervan is om de mogelijke toekomstige ontwikkeling van 
de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart te brengen en dit op basis van drie mogelijke 
emissiescenario’s. 

Emissies, scenario’s en methoden 

De emissieprognoses voor Vlaanderen in deze studie zijn gebaseerd op de verschillende 
sectorstudies die uitgevoerd werden in het kader van de Milieuverkenning 2030. De resultaten ervan 
worden in deze studie rechtstreeks gebruikt als input voor de berekeningen van de luchtkwaliteit met 
het BelEUROS-model. 

In een eerste stap werden de Vlaamse emissies zoals bepaald in de verschillende sectorstudies, 
aangevuld met emissiegegevens voor heel Europa. Luchtverontreiniging is immers een 
grensoverschrijdend fenomeen en het is dus belangrijk de berekeningen niet alleen voor Vlaanderen 
maar voor heel Europa uit te voeren. De emissies voor het referentiescenario (REF) en het Europa-
scenario (EUR) werden aangemaakt i.h.k.v. de Milieuverkenning 2030. De emissies voor het derde 
scenario, het Visionair scenario (VISI), werden aangemaakt i.h.k.v. dit project. 

Via een vergelijking van de belangrijkste maatregelen opgenomen in de drie scenario’s voor 
Vlaanderen met beschikbare Europese emissiescenario’s werd in eerste instantie een screening 
uitgevoerd van mogelijke emissiescenario’s op Europese schaal. Deze screening toonde aan dat er 
met het ‘C&E Package OPTV5’-scenario van het Oostenrijkse ‘International Institute for Applied 
Systems Analysis’ (IIASA) een Europees emissiescenario bestaat dat nauw aansluit bij het Vlaamse 
Europa-scenario. 

Voor het referentiescenario werd echter geen passend scenario gevonden en had IIASA op vraag van 
de auteurs van deze studie al tijdens de Milieuverkenning 2030 een bijkomend Europees 
emissiescenario (’NEC2007 baseline, current legislation’) berekend dat qua maatregelen goed 
overeenkomt met het Vlaamse referentiescenario. Het Vlaamse VISI-scenario werd gekoppeld aan 
het IIASA-scenario C& E Package, MRRV5, een “maximum technically feasible reduction” scenario.  

De Europese emissiescenario’s beschikten echter niet over emissies voor alle zichtjaren waarvoor 
luchtkwaliteitsprognoses dienden uitgevoerd te worden. De ontbrekende emissies werden d.m.v. een 
interpolatieprocedure per polluent, per sector en per land voor ’tussenliggende’ jaren bepaald. Voor de 
jaren 2025 en 2030 dienden bijkomend de emissies buiten Vlaanderen bepaald te worden. Hiervoor 
werd per sector en per polluent de trend voor de Vlaamse emissies voor de drie scenario’s bepaald en 
deze trend werd toegepast op de Europese emissies van 2020 per land, per polluent en per sector 
(extrapolatie). 

Speciale procedures waren nodig om de emissies van de internationale scheepvaart op de Noordzee, 
de Baltische Zee, de Middellandse Zee en op delen van de Atlantische Oceaan te bepalen. IIASA 
stelde hiervoor emissies ter beschikking voor een referentiescenario en voor een scenario met 
ambitieuzere emissiereducties met bijkomende beperkingen van het zwavelgehalte van de 
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scheepsbrandstoffen en met bijkomende aanpassingen aan de scheepsmotoren om NOx-emissies te 
reduceren.  

De resulterende jaargemiddelde emissies per polluent, per sector, per land (of per zeegebied) en per 
scenario werden vervolgens met een speciale emissiepreprocessor tool (’E-MAP’) voor de ruimtelijke 
disaggregatie van emissietotalen gespreid over het rooster van het BelEUROS-model. Hierbij worden 
de emissies van puntbronnen toegewezen aan de exacte locatie van de betreffende bron. De 
emissies van oppervlaktebronnen worden verdeeld d.m.v. een aantal hulpvariabelen. 

Ter voorbereiding van de Milieuverkenning 2030 werd het BelEUROS-model geoptimaliseerd en 
vervolgens gevalideerd met meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij. De resultaten van 
deze validatiestudie toonden aan dat het BelEUROS model de PM10- en PM2,5-concentraties alsook 
de ozonconcentraties met een aanvaardbare onzekerheid kan reproduceren. Onvermijdelijk blijft er 
echter een onzekerheid bestaan op de gemodelleerde resultaten. De resultaten dienen dan ook met 
enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Het is niet de bedoeling de resultaten van de 
scenario's als absolute voorspellingen te zien. Eerder zijn het richtwaarden die een vergelijking tussen 
de scenario's en het schetsen van evoluties mogelijk maken. De uitkomsten van de scenario's kunnen 
een beeld geven voor het milieubeleid van wat nodig is om bepaalde doelstellingen te realiseren. 

Voor het werk i.h.k.v. de Milieuverkenning 2030 werd het percentage NO2 in de totale NOx 
verkeersemissies nader bekeken omdat deze parameter een belangrijke impact kan hebben op de 
berekende ozonconcentraties voor de verschillende scenario’s. De ozonconcentraties kunnen op hun 
beurt een belangrijk impact hebben op de oxidatie van de fijnstofprecursoren en dus op de berekende 
totale concentraties zwevend stof. Uit recente publicaties blijkt dat er sinds een aantal jaren een 
belangrijke verschuiving is van het percentage NO2 in de NOx uitlaatemissies van (voornamelijk 
diesel)voertuigen. Dit is vooral te wijten aan de toename van roetfilters en oxidatiekatalysatoren bij 
dieselvoertuigen. Naargelang het EURO-type kan het aandeel NO2 in de totale NOx-uitstoot van deze 
wagens oplopen tot 70 %. T.o.v. bijvoorbeeld het jaar 2000, waar het gemiddelde directe NO2-
emissiepercentage nog onder de 10 % lag, wordt er voor het basisjaar 2007 al een percentage van 
ongeveer 20 % NO2 in de verkeersemissies berekend (voor het Vlaamse wagenpark zoals 
voorgesteld in MIMOSA IV). Voor de toekomstscenario’s zal dit percentage in Vlaanderen oplopen tot 
30 en zelfs 40 % (afhankelijk van de gebruikte prognose voor de samenstelling van het wagenpark). 
Het was dus van groot belang om bij de BelEUROS-berekeningen, vooral bij de toekomstprognoses, 
met deze stijging rekening te houden.  

Een ander punt dat vooral bij de berekening van toekomstscenario’s van belang is, is de verandering 
in de Noord-Hemisferische ozonachtergrond, zoals voorspeld door mondiale luchtkwaliteitsmodellen. 
Omdat de ozonachtergrondconcentratie (d.i. ozon dat boven de Atlantische Oceaan naar Europa 
getransporteerd wordt) in vergelijking tot het bij ons ’zelf geproduceerde’ ozon hoog is (behalve op 
warme zonnige dagen) heeft een stijging van de ozonachtergrond een belangrijke impact op de 
polluentconcentraties bij ons. Momenteel wordt als best ingeschatte waarde een stijging van de 
ozonachtergrond met 1,2 ppbv (=2,4 µg/m³) per decade beschouwd en deze waarde werd ook voor de 
berekeningen met BelEUROS gebruikt. 

In totaal werden 16 sets van emissiebestanden op de hierboven beschreven manier doorgerekend: 
het basisjaar 2007 en 5 zichtjaren voor telkens drie emissiescenario’s. BelEUROS levert als output 
uurgemiddelde concentraties (PM10, PM2,5 en ozon) voor het hele modeldomein. Deze 
uurgemiddelde concentraties dienden als basis voor de berekening van de jaargemiddelde 
concentraties en van de verschillende overschrijdingsindicatoren. In plaats van de ’absolute’ 
gemodelleerde BelEUROS-concentraties te gebruiken voor de scenarioberekeningen werden 
trendfuncties bepaald tussen het basisjaar 2007 en de scenariojaren. Deze trendfuncties werden dan 
toegepast op de geïnterpoleerde concentraties (RIO-corine interpolatiemodel) van het basisjaar 2007 
om de concentraties in de scenariojaren te bepalen. Bijkomend werden het referentiescenario, het 
Europa-scenario en het Visionair scenario voor 2030 telkens een tweede keer doorgerekend maar 
gebruikmakend van meteorologische gegevens van het jaar 2003. De zomer 2003 was uitzonderlijk 
droog en warm en wordt in het kader van de Milieuverkenning 2030 en ook in deze studie beschouwd 
als een weertype dat zich door de klimaatverandering in de toekomst meer frequent zou kunnen 
voordoen.  
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De verkregen resultaten moeten geïnterpreteerd worden in het licht van de complexe 
atmosfeerchemische processen die bijdragen aan de vorming en verspreiding van primair en 
secundair zwevend stof alsook aan de vorming en afbraak van ozon.  

In het vervolg vatten we eerst de resultaten samen verkregen voor zwevend stof en daarna de 
resultaten verkregen voor ozon. M.b.t. de jaargemiddelde PM10- en PM2,5-concentraties in 
Vlaanderen tonen de resultaten een geleidelijke maar significante daling aan voor het EUR- en het 
VISI-scenario. Voor het REF-scenario zien we een lichte daling van de concentraties t.e.m. 2015, 
gevolgd door een lichte toename van de concentraties t.e.m. 2030. Voor het referentiescenario wordt 
een daling van de jaargemiddelde PM10-concentratie in Vlaanderen voorspeld van 27 µg/m3 in 2007 
naar 24 µg/m3 in 2030, voor het Europa-scenario een daling tot 20 µg/m3 en voor het VISI-scenario 
zelfs een daling tot 18 µg/m3. Voor de ambitieuzere scenario’s EUR en vooral VISI wordt dus een 
grotere daling van de jaargemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen berekend. Voor PM2,5 dalen 
de jaargemiddelde concentraties van 19 µg/m3 in het basisjaar 2007 naar 17 µg/m3 in 2030 in het 
REF-, naar 13 µg/m3 in het EUR- en naar 11 µg/m3 in het VISI-scenario. 

De resultaten voor de daggemiddelde PM10-concentraties en de hiervan afgeleide 
overschrijdingsindicator tonen een meer significante verbetering van de situatie t.o.v. het basisjaar 
2007 dan de jaargemiddelde PM10-concentraties. Als indicator wordt hierbij het percentage van de 
bevolking gebruikt dat blootgesteld is aan daggemiddelde PM10-concentraties hoger dan 50 µg/m3 op 
meer dan 35 dagen per jaar. Voor deze indicator zien we voor het referentiescenario een significante 
daling in de periode 2007-2020, gevolgd door een periode met een lichte toename (t.o.v. 2020). De 
daling van deze indicator is in het Europa-scenario meer uitgesproken en is nog significanter in het 
Visionair scenario. Zo daalt het percentage van de blootgestelde bevolking in het basisjaar 2007 van 
34% naar 17% in het referentiescenario, naar 0 % in het Europa-scenario vanaf 2020 en naar 0 % 
vanaf 2015 in het Visionair scenario. Indien de emissies van primair fijn stof en de fijnstofprecursoren 
zouden evolueren zoals verwacht in het Europa- en het Visionair scenario, zal de PM10-
overschrijdingsproblematiek gevoelig verbeteren of vanaf 2020 mogelijk zelfs helemaal opgelost 
worden (met eventuele uitzondering van lokale problemen die niet meegenomen zijn in de berekening 
zoals in street canyons). 

De verkregen resultaten voor de ozonconcentraties moeten geïnterpreteerd worden in het kader van 
de complexe ozonchemie in de atmosfeer. Ozon wordt onder invloed van zonlicht en wanneer de 
atmosfeer vervuild is met NOx en NMVOS gevormd bij hoge temperaturen. Een belangrijk deel van 
het ozon wordt niet lokaal gevormd maar komt via transport over lange afstanden in onze regio’s 
terecht. Bijkomend breekt NO, als belangrijkste component van de NOx-emissies, ozon af. 

Vlaanderen ligt in een regio met een hoge NOx-emissiedichtheid met als gevolg dat de ozonvorming 
in de atmosfeer gelimiteerd wordt door de hoeveelheid aanwezige NMVOS-componenten. NOx-
emissiereducties hebben in dit regime een beperkte invloed op de ozonvorming, maar wel een sterke 
impact op de ozonafbraak. Omdat emissiereducties meestal zowel zorgen voor een daling van de 
NOx- als van de NMVOS-uitstoot, hebben ze in principe een effect op zowel de ozonvorming als op de 
ozonafbraak. Hoe meer we de emissies reduceren in Europa en in Vlaanderen (REF -> EUR -> VISI) 
hoe dichter we geraken bij de “top” van de ozonheuvel. Eens dit punt bereikt is zorgen bijkomende 
(NOx-)emissiereducties voor een daling van de jaargemiddelde ozonconcentratie en niet langer tot 
een stijging ervan. Het lijkt erop dat we met de emissies van het VISI-scenario dit punt kunnen 
bereiken waarbij een duurzame daling van de jaargemiddelde ozonconcentraties in Vlaanderen 
mogelijk wordt. 

Uit de modelsimulaties blijkt dat de jaargemiddelde ozonconcentraties in Vlaanderen een geleidelijke 
maar significant stijgende trend vertonen in zowel het referentie- als het Europa-scenario. Voor het 
Visionair scenario berekenen we quasi dezelfde jaargemiddelde ozonconcentraties als voor het 
Europa-scenario. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat we met de emissies van het VISI-
scenario de ozonheuvel “tot boven beklommen” hebben en bijkomende NOx-emissiereducties niet 
langer aanleiding geven tot een verhoging van de jaargemiddelde ozonconcentraties. Voor het 
referentiescenario wordt een stijging van de jaargemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen 
voorspeld van 42 µg/m3 in 2007 tot 52 µg/m3 in 2030 en voor het Europa-scenario zelfs tot 58 µg/m3. 
In het ambitieuzere Europa-scenario worden dus hogere jaargemiddelde ozonconcentraties in 
Vlaanderen verwacht. Dit is in de eerste plaats te wijten aan een afname van de ozonafbraak door NO 
en op de tweede plaats aan de toename van de Noord-Hemisferische ozonachtergrond. Voor het 
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VISI-scenario wordt 57 µg/m3 berekend in 2030, dus ondanks ambitieuzere emissiereducties ligt de 
jaargemiddelde ozonconcentratie op het niveau van dat van het EUR-scenario. 

De resultaten voor de AOT60ppb-max8u overschrijdingsindicator (die sterker gelinkt is aan de 
ozonpieken en dus de lokale vorming van ozon) geven een bijna tegenovergesteld beeld. Deze 
indicator vertoont een dalende trend voor het referentiescenario in de periode 2007 t.e.m. 2020, 
gevolgd door een lichte stijging tussen 2020 en 2030. Voor het Europa-scenario met zijn sterkere 
emissiereducties zien we een zeer duidelijke daling van de AOT60ppb-max8u, namelijk van een 
waarde van bijna 1000 (µg/m3).uren in het basisjaar 2007 tot op een waarde van 132 (µg/m3).uren in 
2030. Voor het Visionair scenario met nog verdergaande emissiereducties verloopt de daling van de 
AOT60 nog sneller en nog sterker, namelijk tot op een AOT60 van minder dan 50 (µg/m3).uren vanaf 
2020 en tot op een waarde van 0 in 2030. 

Uit deze studie blijkt dus dat we de volgende jaren met een stijging van de jaargemiddelde 
ozonconcentraties in Vlaanderen rekening zullen moeten houden, ongeacht hoe sterk we de emissies 
ook kunnen reduceren. De ozonpiekconcentraties op warme en zonnige dagen echter zullen 
hoogstwaarschijnlijk wel (blijven) dalen. Vooral het laatste is te danken aan de uitgevoerde en 
geplande Europese emissiereducties van de ozonprecursoren (NOx en NMVOS). Voor de 
ambitieuzere emissiescenario’s EUR en vooral VISI kan (in “normale” meteojaren) het probleem van 
de ozonpieken in de toekomst zeer sterk teruggedrongen of zelfs helemaal opgelost worden. 

Bijkomend werden nog een aantal andere overschrijdingsindicatoren voor ozon berekend, zoals de 
AOT40ppb-vegetatie, de SOMO35 en de gemiddelde maximale 8-uurs ozonconcentratie. De twee 
laatste indicatoren zijn van belang voor de berekening van de DALYs voor de blootstelling aan ozon. 
Voor de AOT40ppb-vegetatie ligt de ozondrempelwaarde bij de waarde van 40 ppb (=80 µg/m³). Deze 
indicator is dus beduidend minder gelinkt aan ozonpieken maar houdt ook rekening met de (stijgende) 
ozon-achtergrondconcentraties. Het verloop van deze indicator is om deze reden dan ook veel minder 
gunstig dan het verloop van de AOT60ppb-max8u. Voor de AOT40ppb-vegetatie wordt dan ook alleen 
in het VISI-scenario een lichte verbetering van de huidige toestand berekend. In  het REF- en het 
EUR-scenario wordt geen verlaging van deze overlastindicator verwacht.  

Mogelijke invloed op de luchtkwaliteit van klimaatverandering 

Er werden bijkomend drie berekeningen met het BelEUROS-model uitgevoerd om de impact van de 
klimaatverandering op de concentraties zwevend stof en ozon in kaart te brengen. Omdat het 
BelEUROS-model met 6-uurlijkse meteobestanden voor de meteorologische parameters voor het hele 
Europese domein werkt is het niet evident om deze bestanden zodanig aan te passen dat ze het 
toekomstige klimaat goed parametriseren. Het is immers een combinatie van 10-tallen 
meteorologische parameters (o.a. temperatuur, wolkenbedekkingsgraad, neerslag, windrichting, 
windsnelheid, relatieve luchtvochtigheid, menglaaghoogte , …) die het ’klimaat’ bepaalt. Inschatten 
hoe al deze parameters (op 6-uurlijkse basis!) in de toekomst zullen evolueren is niet evident. Het 
voordeel van het gebruik van de meteodataset uit 2003 is dus dat op deze manier berekeningen 
kunnen uitgevoerd worden met een meteorologische dataset die niet het resultaat is van 
klimaatmodellen, maar van gereanalyseerde data van het Europees weerscentrum van Reading 
(ECMWF). 

Om deze reden werd er voor geopteerd om de meteorologische gegevens van het jaar 2003 te nemen 
als voorbeeld van een weertype dat zich in de toekomst meer frequent zal voordoen. De zomer van 
2003 was uitzonderlijk droog en warm en in 2003 werden dan ook significant verhoogde concentraties 
zwevend stof en ozon gemeten in vergelijking met meer “normale” meteorologische jaren. Het 
voordeel is dus dat op deze manier berekeningen met een realistische meteorologische dataset 
uitgevoerd kunnen worden. 

De resultaten die verkregen werden met de meteo uit 2003 vertonen, zoals verwacht, hogere 
concentraties zwevend stof dan de resultaten berekend met de meteodata voor 2007, een jaar met 
gemiddelde meteocondities. Als emissiescenario’s werden het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030 
gebruikt, omdat het effect van de klimaatverandering vooral in de toekomst zichtbaar zal zijn. Het 
effect van het klimaatscenario 2003 op de jaargemiddelde PM10-concentraties in 2030 was significant 
met een verhoging van de PM10-concentraties met 6 µg/m3 (REF), 5 µg/m3 (EUR) en 4 µg/m3 (VISI) 
t.o.v. de resultaten met de “normale” meteorologische condities van 2007. 
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Het klimaatscenario heeft echter een nog belangrijkere impact op het aantal overschrijdingen van de 
Europese daggemiddelde PM10-norm. Het percentage van de bevolking in Vlaanderen dat op meer 
dan 35 dagen blootgesteld wordt aan daggemiddelde concentraties hoger dan 50 µg/m³, zal in 2030 in 
het referentiescenario ongeveer 2,5 keer zo hoog zijn met meteo 2003 in vergelijking met meteo 2007. 
Ook voor het Europa-scenario is er een significant verschil waar te nemen, namelijk een verhoging 
van 0 % (meteo 2007) naar 7 % (meteo 2003). Voor het Visionair scenario is het aantal dagen met 
daggemiddelde PM10-waardes hoger dan 50 µg/m³ in 2030 met meteo 2007 al zodanig laag dat er 
zelfs met de ongunstige meteo 2003 nergens in Vlaanderen meer dan 35 overschrijdingsdagen 
zouden optreden. De blootstellingsindicator blijft dus ook bij ongunstige meteo 0 %.  

Voor het referentiescenario wordt verwacht dat in 2030 (met meteo 2003) veel meer mensen op teveel 
dagen in Vlaanderen zullen blootgesteld worden aan te hoge daggemiddelde PM10-concentraties in 
vergelijking met het basisjaar 2007 (met meteo 2007). M.a.w. een klimaatverandering (die door de 
meteo van het jaar 2003 kan benaderd worden) zal het effect van alle voorspelde emissiereducties 
tussen 2007 en 2030 niet alleen volledig teniet doen maar zelfs tot een significant hogere blootstelling 
leiden dan in het basisjaar. Indien we in 2030 dezelfde meteorologische omstandigheden hebben als 
in 2003 zullen er zelfs met gevoelig lagere emissies volgens het REF-scenario naar verwachting veel 
meer overschrijdingen van de daggemiddelde PM10-norm optreden dan in 2007. Voor het EUR-
scenario en vooral het VISI-scenario is de situatie veel comfortabeler en zullen er zelfs bij ongunstige 
meteocondities nog een beperkt aantal (EUR) tot geen (VISI) overschrijdingen optreden. 

Ook voor ozon werden drie bijkomende modelberekeningen uitgevoerd om de impact van de 
klimaatverandering op de ozonconcentraties na te gaan. Ook voor de ozonberekeningen werd ervoor 
gekozen om de meteo dataset van het jaar 2003 te nemen als voorbeeld van “ongunstige“ 
meteocondities. Als emissiescenario’s werden net zoals voor zwevend stof opnieuw het REF-, EUR- 
en VISI-scenario 2030 gebruikt, omdat het effect van de klimaatverandering vooral een impact zal 
hebben in de toekomst. 

De resultaten verkregen voor de ozon-overschrijdingsindicator AOT60ppb-max8u met de meteodata 
2003 vertonen een zeer sterke verhoging van de waarden t.o.v. de resultaten berekend met de 
meteodata voor 2007. In het referentiescenario is de impact van het klimaatscenario 2003 het grootst 
(in absolute waarden). De AOT60 zou in 2030 onder ongunstige meteocondities bijna 10 keer hoger 
zijn dan onder de gemiddelde meteocondities (6261 µg/m3.uren i.p.v. 696 µg/m3.uren). Ook in het 
Europa-scenario verwachten we in Vlaanderen een significant hogere AOT60ppb-max8u met de 
ongunstige meteo van 2003. In het Europa-scenario met “normale” meteo zou de AOT60ppb-max8u 
in 2030 dalen tot 132 µg/m3.uren. Indien in 2030 echter een meteorologische situatie verondersteld 
wordt zoals die in het jaar 2003, zou de AOT60ppb-max8u 3059 µg/m3.uren bedragen, een verhoging 
met meer dan een factor 20. Voor het VISI-scenario is het verschil tussen beide meteo datasets ook 
significant. Met de gemiddelde meteo zou de AOT60 in 2030 bij nul liggen, met de extreme meteo is 
daarentegen een AOT60 van 625 µg/m3.uren te verwachten. Het verschil tussen de resultaten voor de 
scenario’s met gewone meteo (2007) en extreme meteo (2003) neemt wel af naarmate de emissies 
sterker gereduceerd worden. In het VISI-scenario is de impact van de klimaatverandering minder 
groot dan in het referentiescenario. 

Zowel voor het REF- alsook voor het EUR-scenario wordt dus in 2030 met meteo zoals in 2003 een 
significant hogere AOT60ppb-max8u (ruimtelijk) gemiddeld over Vlaanderen verwacht in vergelijking 
met het basisjaar 2007 (met meteo 2007). M.a.w. de klimaatverandering (hier benaderd door gebruik 
te maken van de meteo van 2003 als input voor het BelEUROS-model) zou de positieve effecten van 
alle voorspelde emissiereducties tussen 2007 en 2030 niet alleen teniet doen maar zelfs in 2030 voor 
veel hogere AOT60-waarden kunnen zorgen dan in het basisjaar 2007. 

Toetsing aan de EU-normen 

De toetsing aan de Europese normen toont aan dat de jaargemiddelde norm voor PM10 van 40 µg/m3, 
die nu op quasi alle meetlocaties wordt gehaald, ook in de toekomst zal gehaald worden voor alle drie 
emissiescenario’s. Een daling van de jaargemiddelde PM10-concentratie met 25 % tegen 2020 t.o.v. 
2007 zoals voorzien in het ’Vlaanderen in actie’-plan zal volgens het referentiescenario niet gehaald 
worden op alle plaatsen in Vlaanderen. Indien de emissies dalen volgens het Europa-scenario zal dit 
doel, eventueel met bijkomende lokale maatregelen, wel (nipt) kunnen gehaald worden en met 
emissies volgens het VISI-scenario vormt deze doelstelling geen probleem. Het is weinig 
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waarschijnlijk dat de jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 25 µg/m3 in 2010 (EU streefwaarde) in 
het referentiescenario gehaald zal worden op alle plaatsen in Vlaanderen. Volgens het Europa-
scenario ligt deze streefwaarde wel binnen bereik en ook voor het VISI-scenario vormt deze 
streefwaarde geen probleem. Er is een kans dat de grenswaarde van 25 µg/m3 in 2015 zal gehaald 
worden in het referentiescenario, maar enkel met bijkomende lokale maatregelen. Deze grenswaarde 
zou wel kunnen gehaald worden in het Europa- en in het Visionair scenario. Tenslotte zal de 
indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie vanaf 2020 
eveneens niet gehaald worden op alle plaatsen in Vlaanderen in het referentiescenario. Voor het 
Europa- en het Visionair scenario zal deze hoogstwaarschijnlijk wel gehaald worden. 

De Europese streefwaarden voor de ozonoverschrijdingsindicatoren die tegen 2010 gehaald zouden 
moeten worden dienen over meerdere jaren uitgemiddeld te worden. De reden hiervoor is dat men de 
(sterke) invloed van de van jaar tot jaar fluctuerende meteo wenst op te vangen. Hierdoor is de 
toetsing aan deze streefwaarden in het kader van deze studie niet mogelijk omdat de simulaties 
slechts voor één meteorologisch jaar uitgevoerd werden. Een toetsing aan de 
‘langetermijndoelstellingen’ (LTD) voor deze indicatoren is echter wel mogelijk. 

De toetsing aan de LTD voor de bescherming van de gezondheid van 0 (µg/m3).uren voor de 
AOT60ppb toont aan dat deze waarde, zelfs met gunstige meteorologische omstandigheden zoals in 
2007, in Vlaanderen alleen kan gehaald worden met het Visionair scenario en ook enkel vanaf 2025 of 
2030. Voor het EUR-scenario is er ook een significante daling waar te nemen, desondanks zal de LTD 
echter niet bereikt kunnen worden. Met de emissies van het REF-scenario is deze LTD volledig buiten 
bereik. De LTD voor de AOT40ppb-vegetatie van 6000 (µg/m3).uren zal evenmin gehaald worden in 
Vlaanderen met de emissies van het REF- of van het EUR-scenario. Enkel in West-Vlaanderen lijkt de 
LTD voor de bescherming van de vegetatie haalbaar met emissies volgens deze scenario’s. Met de 
emissies van het VISI-scenario is de LTD voor de AOT40-vegetatie daarentegen hoogstwaarschijnlijk 
wel overal in Vlaanderen haalbaar tegen 2030. 

We merken hierbij echter op dat de bovenstaande toetsing aan de Europese normen vergelijkbare 
(gemiddelde tot eerder gunstige) meteorologische condities veronderstelt zoals in 2007. Indien er in 
de toekomst meer jaren voorkomen met ongunstige meteorologische omstandigheden zoals in het 
uitzonderlijke jaar 2003 zullen de conclusies anders zijn.  

Gevolgen voor de gezondheid 

Door de blootstelling van de mens aan een verhoogde concentratie fijn stof kan zijn levensduur 
verkorten of kan hij genoodzaakt zijn te leven met een ziekte zoals o.a. chronische bronchitis. Een 
indicator die het effect van polluenten op de gezondheid van de mens beschrijft is bv. het ‘DALY’ 
begrip. Een DALY staat voor disability adjusted life year of een verloren gezond levensjaar. DALYs 
drukken het aantal gezonde jaren uit die een mens verliest door te leven met een ziekte of vroeger te 
sterven. Initieel werd dit concept door de Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt om de ziektelast in 
de wereld te vergelijken. Later werd het toegepast om de ‘environmental burden of disease‘ of de 
ziektelast veroorzaakt door milieufactoren te berekenen. In het kader van de Milieuverkenning 2030 
en ook i.h.k.v. deze studie werd het aantal DALYs berekend voor Vlaanderen, als gevolg van de 
blootstelling aan PM10, PM2,5 en ozon. In de huidige situatie verliest een inwoner in Vlaanderen 
gemiddeld gezien 1 gezond levensjaar. Dit is vooral te wijten aan de langetermijnblootstelling aan fijn 
stof. Het aantal DALYs veroorzaakt door PM10 en PM2,5 verloopt ongeveer parallel met de 
jaargemiddelde PM2,5-concentraties en neemt dus af in de toekomst. Dit is vooral het geval voor het 
VISI- en het EUR-scenario en slechts in zeer beperkte mate voor het REF-scenario. 

Externe gezondheidskosten kunnen gebruikt worden om kosten uit te drukken die verband houden 
met gezondheidschade veroorzaakt door milieuverontreiniging. Uit internationale economische 
waarderingsstudies kan afgeleid worden wat de eenheidsprijzen zijn voor verschillende effecten. 
Huidige resultaten tonen aan dat gezondheidskosten dezelfde trend in de tijd volgen als DALYs. 
Gemiddeld daalt de externe gezondheidskost door blootstelling aan PM10 en PM2,5 tussen 2007 en 
2030 van 597 € per inwoner (basisjaar 2007) naar 521 € (REF), 410 € (EUR) en 332 € (VISI) in 2030. 
Voor het VISI-scenario spreken we dus (bijna) over een halvering van de externe gezondheidskosten 
door blootstelling aan zwevend stof tussen 2007 en 2030. Hiervoor zijn echter significante 
emissiereducties noodzakelijk. 
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Voor de berekening van het aantal DALYs en de externe gezondheidskosten door de blootstelling aan 
ozon werden de volgende resultaten verkregen voor Vlaanderen. In de huidige situatie verliest een 
inwoner in Vlaanderen gemiddeld gezien 0,01 gezond levensjaar door de blootstelling aan ozon. 
(Algemeen verliest een inwoner in Vlaanderen gemiddeld gezien 1 gezond levensjaar door de 
blootstelling aan fijn stof.) Relatief gezien is het effect gecorreleerd aan ozon dus verwaarloosbaar 
t.o.v. het chronisch effect gecorreleerd aan fijn stof. Het aantal DALYs veroorzaakt door ozon neemt 
toe in de toekomst en blijkt relatief (niet significant) sneller toe te nemen in het Europa-scenario dan in 
het referentiescenario. In het VISI-scenario echter blijft het aantal DALYs over de hele beschouwde 
periode ongeveer constant. Dit komt omdat de indicator SOMO35 die als basis dient voor de 
berekening van DALYs door blootstelling aan ozon een quasi constant verloop heeft voor het VISI-
scenario maar wel (licht) toeneemt voor het REF-scenario en iets sterker toeneemt voor het EUR-
scenario. 

Uiteindelijk moet er nadrukkelijk op gewezen worden dat er geen absolute interpretaties moeten 
gegeven worden aan DALYs en externe gezondheidskosten. Deze twee indicatoren dienen om 
evoluties te schetsen, vergelijkingen te maken en zijn geschikt om relatieve beleidsmatige 
beoordelingen te maken van het milieu in Vlaanderen. 
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Summary  

The method formulated in 2009 in the context of the Environment Outlook 2030 Flanders (on the 
subject of Acidification, Photochemical air pollution and Particulate Matter for the Reference scenario 
and the Europe scenario) is applied in this research project to the third emission scenario, namely the 
Visionary Scenario. The “C&E package, MRRV5” is used for the connection with European emissions 
data from IIASA. 

The Visionary Scenario is calculated for concentrations and exceedance indicators of PM10, PM2.5 
and Ozone (O3) using the BelEUROS model for the target years 2010, 2015, 2020, 2025 and 2030. 
The results are subsequently downscaled and calibrated using the RIO-corine model.  

In this study, emissions were calculated for the base year 2007 as well as the emission forecasts for 
2010, 2015, 2025 and 2030 to determine their impact on the PM10, PM2.5 and ozone concentrations. 
In addition to concentrations, a number of exceedance indicators were also calculated in relation to 
PM and ozone. The purpose of these is to chart any future developments in air quality in Flanders on 
the basis of three possible emissions scenarios. 

Emissions, scenarios and methods 

The emission forecasts for Flanders in this study are based on the various sector studies that were 
carried out in the context of the Environment Outlook 2030 Flanders. The results of this are used 
directly in this study as input for the calculations of the air quality using the BelEUROS model. 

In an initial stage, the Flemish emissions as determined in the various sector studies were 
supplemented by emissions data for the whole of Europe. After all, air pollution is a cross-border 
phenomenon and therefore it is important that calculations are made not solely for Flanders but also 
for the whole of Europe. The emissions for the Reference scenario (REF) and the Europe Scenario 
(EUR) were established in the context of the Environment Outlook 2030 Flanders. The emissions for 
the third scenario, the Visionary scenario (VISI), were established in the context of this project. 

A screening was carried out in the first instance of possible emissions scenarios at a European scale 
by comparing the main measures included in the three scenarios for Flanders with the available 
European emissions scenarios. This screening indicated that there is a European emissions scenario, 
the ‘C&E Package OPTV5’ scenario from the Austrian ‘International Institute for Applied Systems 
Analysis’ (IIASA), that closely fits the Flemish Europe scenario. 

However no suitable scenario was found for the Reference scenario and the IIASA already calculated 
an additional European emissions scenario ('NEC2007 baseline, current legislation') at the request of 
the authors of this study during the Environment Outlook 2030 Flanders, which corresponds well as 
with regard to measures with the Flemish Reference scenario. The Flemish VISI scenario was linked 
to the IIASA scenario C&E Package, MRRV5, a “maximum technically feasible reduction” scenario.  

The European emissions scenarios did not however have emissions available for all the target years 
for which air quality forecasts should be carried out. The missing emissions were determined per 
pollutant, per sector and per country for ‘interim’ years by means of an interpolation procedure. In 
addition, the emissions outside Flanders also had to be determined for the years 2025 and 2030. The 
trend of Flemish emissions was determined for this per sector and per pollutant for the three scenarios 
and this trend was applied to the European emissions in 2020 per country, per pollutant and per sector 
(extrapolation). 

Special procedures were required to determine the emissions by international shipping in the North 
Sea, the Baltic Sea and the Mediterranean Sea and in parts of the Atlantic Ocean. IIASA made 
emissions available for this for a reference scenario and for a scenario with more ambitious emissions 
reductions with additional limitations of the sulphur content of ship fuel and with additional 
modifications to ship engines to reduce NOx emissions.  

The resulting annual average emissions per pollutant, per sector, per country (or per area of sea) and 
per scenario were subsequently spread across a grid of the BelEUROS model with a special 
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emissions pre-processor tool (‘E-MAP’) for the spatial disaggregation of emissions totals. Emissions 
from point sources are hereby allocated to the exact location of the corresponding source. The 
emissions of surface sources are distributed using a number of auxiliary variables. 

In preparation for the Environment Outlook 2030 Flanders, the BelEUROS model was optimised and 
subsequently validated with measurement data from the Flemish Environment Agency. The results of 
this validation study indicated that the BelEUROS model can reproduce PM10 and PM2.5 
concentrations as well as ozone concentrations with an acceptable uncertainty. However uncertainty 
inevitably remains for the modelled results. The results should therefore also be interpreted with some 
caution. The intention is not to view the results of the scenarios as absolute predictions. They are 
rather target values that allow a comparison between the scenarios and to sketch developments. The 
results of the scenarios may give an image of what is required to realise certain environmental policy 
targets. 

The percentage of NO2 in the total NOx traffic emissions was considered in more detail in the context 
of the Environment Outlook 2030 Flanders because this parameter may have a significant impact on 
the ozone concentrations calculated for the various scenarios. The ozone concentrations may in turn 
have a major impact on the oxidation of particulate matter precursors and therefore on the total 
concentrations of particulate matter calculated. Recent publications have shown that there has been a 
significant shift for a number of years in the percentage of NO2 in the NOx exhaust emissions of 
(primarily diesel) vehicles. This is mainly due to the increase in soot filters and oxidation catalytic 
converters in diesel vehicles. Depending on the EURO type, the proportion of NO2 in the total NOx 
emissions for these vehicles may increase to 70 %. Compared to 2000 for instance, where the 
average of direct NO2 emissions percentage was still below 10 %, a percentage of approximately 
20 % NO2 in traffic emissions is already calculated for the 2007 base year (for the Flemish fleet of 
vehicles as proposed in MIMOSA IV). For future scenarios this percentage in Flanders will increase to 
30 % and even 40 % (depending on the forecast used for the composition of the fleet of vehicles). 
Therefore it is extremely important to take account of this increase in the BelEUROS calculations, 
particularly with future prognoses.  

Another point that is especially important in the calculation of future scenarios is the change in the 
ozone background in the Northern Hemisphere, as predicted by the global air quality models. Because 
the background concentration of ozone (i.e. ozone that is transported to Europe across the Atlantic 
Ocean) is high compared to the ozone ‘produced by ourselves’ (except on hot summer days), an 
increase in background ozone has a significant impact on the concentrations of pollutants in our 
country. Currently the best estimate is an increase in background ozone by 1.2 ppbv (=2.4 µg/m³) per 
decade and this value was also used in the calculations with BelEUROS. 

In total 16 sets of emission files were calculated according to the method described above: the 2007 
base year and 5 target years for each of the three emissions scenarios. BelEUROS provides average 
hourly concentrations as output (PM10, PM2.5 and ozone) for the entire model domain. These 
average hourly concentrations served as the basis for the calculation of the average annual 
concentrations and of the different exceedance indicators. Instead of using the ’absolute’ modelled 
BelEUROS concentrations for scenario calculations, trend functions were determined between the 
2007 base year and the scenario years. These trend functions were then applied on the interpolated 
concentrations (RIO-corine interpolation model) of the 2007 base year to determine the concentrations 
in the scenario years. In addition, the Reference scenario, the Europe scenario and the Visionary 
scenario for 2030 were calculated a second time but using meteorological data for 2003. The summer 
of 2003 was exceptionally dry and warm and in the context of the Environment Outlook 2030 Flanders 
and also in this study this is considered to be a weather type that may occur more frequently in the 
future as a result of climate change.  

The results obtained must be interpreted in the light of complex atmospheric processes that contribute 
to the formation and dissemination of primary and secondary particulate matter as well as the 
formation and breakdown of ozone.  

We will first summarise the results obtained for particulate matter below and then the results obtained 
for ozone. Concerning the average annual PM10 and PM2.5 concentrations in Flanders the results 
indicate a gradual but significant decrease in the EUR and the VISI scenarios. We see a slight 
decrease of the concentrations until 2015 in the REF scenario followed by a slight increase in the 
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concentrations until 2030. A decrease in the average annual PM10 concentration is predicted in 
Flanders for the reference scenario from 27 µg/m3 in 2007 to 24 µg/m3 in 2030, a decrease to 
20 µg/m3 for the Europe scenario and a decrease even to 18 µg/m3 for the VISI scenario. A larger 
decrease of the average annual PM10 concentrations in Flanders is consequently calculated in the 
more ambitious scenarios the EUR and particularly the VISI. For PM2.5 the average annual 
concentrations decrease from 19 µg/m3 in the 2007 base year to 17 µg/m3 in 2030 in the REF, to 
13 µg/m3 in the EUR and to 11 µg/m3 in the VISI scenario. 

The results for the average daily PM10 concentrations and the exceedance indicator derived from this 
indicate a more significant improvement in the situation compared to the 2007 base year than the 
average annual PM10 concentrations. The percentage of the population exposed to an average daily 
PM10 concentration higher than 50 µg/m3 for more than 35 days per year is taken as an indicator for 
this. A significant decrease is seen in this indicator for the Reference scenario in the 2007-2020 
period, followed by a period with a slight increase (compared to 2020). The decrease in this indicator 
is more pronounced in the Europe scenario and is even more significant in the Visionary scenario. In 
this way the percentage of population exposed in the 2007 base year decreases from 34 % to 17 % in 
the Reference scenario, to 0 % in the Europe scenario from 2020 and to 0 % from 2015 in the 
Visionary scenario. If the emissions of primary particulate matter and the particulate matter precursors 
should develop as anticipated in the Europe and Visionary scenarios, the PM10 exceedance issue 
would improve greatly or even be resolved entirely from 2020 (with the possible exception of local 
issues that have not been included in the calculation such as street canyons). 

The results obtained for ozone concentrations must be interpreted in the context of the complex ozone 
chemistry in the atmosphere. Ozone is formed at high temperatures under the influence of sunlight 
and when the atmosphere is polluted by NOx and NMVOC. A significant proportion of ozone is not 
formed locally but ends up in our regions via transport over long distances. Moreover NO, as the main 
component of NOx emissions, breaks down ozone. 

Flanders is situated in a region with a high NOx emissions density and as a result of which the 
formation of ozone in the atmosphere is limited by the quantity of NMVOC components present. 
Reductions in NOx emissions have a limited impact on ozone formation in this regime but do have a 
major impact on breaking down ozone. Because reductions of emissions generally ensure both a 
decrease in NOx and NMVOC emissions, they will, in principle, have an impact on both the formation 
and breakdown of ozone. The more we reduce emissions in Europe and Flanders (REF -> EUR -> 
VISI) the closer we come to the "top” of the ozone isopleth diagram. Once this point is reached, 
additional (NOx) emission reductions will cause a decrease in the average annual ozone concentration 
and no longer an increase. It appears that we may reach this point through the emissions in the VISI 
scenario in which a sustainable decrease in the average annual ozone concentrations may become 
possible in Flanders. 

The model simulations have shown that the average annual ozone concentrations in Flanders show a 
gradual but significantly rising trend both in the Reference and the Europe scenarios. We calculate 
almost the same average annual ozone concentrations in the Visionary scenario as for the Europe 
scenario. This is probably due to the fact that we have risen above the ozone isopleth diagram with 
the emissions in the VISI scenario and additional NOx emissions reductions no longer result in an 
increase in the average annual ozone concentrations. An increase of the average annual ozone 
concentration in Flanders is forecast in the Reference scenario from 42 µg/m3 in 2007 to 52 µg/m3 in 
2030 and even to 58 µg/m3 for the Europe scenario, therefore higher average annual ozone 
concentrations are expected in Flanders in the more ambitious Europe scenario. This is primarily due 
to a decrease in the breakdown of ozone by NO and secondly to an increase in the background ozone 
in the Northern Hemisphere. An average annual ozone concentration of 57 µg/m3 is calculated in 2030 
for the VISI scenario, so despite the more ambitious emissions reductions the average annual ozone 
concentration remains at the level of the EUR scenario. 

The results for the AOT60ppb-max8h exceedance indicator (which is more strongly linked to the 
ozone peaks and therefore local ozone formation) give almost an opposite picture. This indicator 
shows a falling trend for the Reference scenario in the 2007-2020 period, followed by a slight increase 
between 2020 and 2030. In the Europe scenario with its strong reductions in emissions we see a very 
clear decrease in the AOT60ppb-max8h, namely from almost 1 000 (µg/m3).hours in the 2007 base 
year to 132 (µg/m3).hours in 2030. In the Visionary scenario with even further-reaching reductions in 
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emissions the decrease of AOT60 has an even quicker and stronger development, namely to an 
AOT60 of less than 50 (µg/m3).hours from 2020 and to 0 (µg/m3).hours in 2030. 

This study therefore shows that we will have to take into account an increase in the average annual 
ozone concentrations in Flanders, regardless of how strongly we are able to reduce emissions. Peak 
ozone concentrations on hot and sunny days will most probably (continue to) fall. The latter is primarily 
due to the planned European emissions reductions of ozone precursors (NOx and NMVOC). For the 
more ambitious emissions scenarios, EUR and primarily VISI, the problem of peak ozone may be 
largely reduced or even resolved completely in the future (in "normal" meteorological years). 

Furthermore a number of other exceedance indicators were calculated for ozone, such as the 
AOT40ppb-vegetation, the SOMO35 and the average maximum 8-hour ozone concentration. The two 
latter indicators are important for the calculation of the DALYs for exposure to ozone. For AOT40ppb-
vegetation the ozone threshold is 40 ppb (=80 µg/m³). This indicator is consequently linked 
significantly less to ozone peaks but also takes account of (rising) concentrations of background 
ozone. The development of this indicator is also much less favourable for this reason than the 
development of the AOT60ppb-max8h. For the AOT40ppb-vegetation a slight improvement of the 
current status is therefore also only calculated in the VISI scenario. In the REF and EUR scenarios no 
reduction is expected in this exceedance indicator.  

Possible impact of climate change on air quality  

Three additional calculations were carried out using the BelEUROS model to map the impact of 
climate change on particulate matter concentrations. As the BelEUROS model uses 6-hourly 
meteorological files for meteorological parameters for the entire European domain, this makes it less 
obvious how to adapt these files in such a way as to allow the development of parameters for the 
future climate. After all it is a combination of about 10 meteorological parameters (including 
temperature, cloud coverage level, precipitation, wind direction, wind speed, relative air humidity, 
mixed layer height, etc.) that determine the 'climate’. Estimating how all these parameters (on a 6-
hourly basis!) may change in the future is not obvious. The benefit of using the meteorological dataset 
from 2003 is therefore that calculations may be carried out in this way with a meteorological dataset 
that is not the result of climate models but of reanalysed data from the European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts in Reading (ECMWF). 

For this reason using the meteorological data for 2003 as an example of a weather type that might 
occur more frequently in the future was opted for. The summer of 2003 was exceptionally dry and hot 
and significantly higher concentrations of particulate matter and ozone were also measured in 2003 
compared to the more "normal" meteorological years. The benefit is therefore that calculations may be 
made in this way using a realistic meteorological dataset. 

As anticipated, the results obtained using the meteorological data from 2003 show higher 
concentrations of particulate matter than the results calculated using the meteorological data for 2007, 
a year with average weather conditions. The REF, EUR and VISI scenarios 2030 were used as 
emissions scenarios because the effect of climate change will primarily be visible in the future. The 
effect of the 2003 climate scenario on the average annual PM10 concentrations in 2030 was 
significant with an increase of PM10 concentrations by 6 µg/m3 (REF), 5 µg/m3 (EUR) and 4 µg/m3 
(VISI) compared to the results with the “normal” meteorological conditions from 2007. However the 
climate scenario has an even more significant impact on the number of exceedances of the European 
average daily PM10 standard. The percentage of the population in Flanders that is exposed to 
average daily concentrations higher than 50 µg/m³ for more than 35 days will be approximately 2.5 
times higher in the Reference scenario using the 2003 meteo(rological data) compared to the 2007 
mete(orological data). A significant difference may also be observed for the Europe scenario, namely 
an increase from 0 % (2007 meteo) to 7 % (2003 meteo). In the Visionary scenario the number of 
days with average daily PM10 values higher than 50 µg/m³ in 2030 with the 2007 meteo is already so 
low that even with the unfavourable 2003 meteo there will not be anywhere in Flanders with more than 
35 exceedance days. The exposure indicator consequently remains at 0 % even with the unfavourable 
meteorological data.  

In the Reference scenario the anticipation is that many more people will be exposed to too many days 
at excessive average daily PM10 concentrations in Flanders in 2030 (using the 2003 meteo) 
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compared to the 2007 base year (using 2007 meteo). In other words climate change (which may 
approximated using meteorological data for 2003) will not only almost entirely negate the forecast 
emissions reductions between 2007 and 2030 but also even result in significantly higher exposure 
than in the base year. If we experience the same meteorological conditions in 2030 as in 2003 then 
even with significantly lower emissions according to the REF scenario there will most likely be many 
more exceedances of the average daily PM10 standard than in 2007. The situation is much more 
comfortable for the EUR scenario and particularly in the VISI scenario and even with unfavourable 
meteorological conditions a limited number (EUR) to no (VISI) exceedances will occur. 

Three additional model calculations were also carried out for ozone to verify the impact of climate 
change on ozone concentrations. The meteorological dataset for 2003 was also chosen as an 
example of “unfavourable” meteorological conditions for the ozone calculations. The REF, EUR and 
VISI scenarios 2030 were again used as emissions scenarios in the same way as for particulate 
matter because the effect of climate change will primarily have an impact in the future. 

The results obtains for the ozone exceedance indicator AOT60ppb-max8h with the meteorological 
data from 2003 show a very high increase in the values compared to the results calculated with the 
2007 meteorological data. In the reference scenario the impact of the 2003 climate scenario is the 
largest (in absolute terms). The AOT60 would be almost 10 times higher in 2030 under unfavourable 
meteorological conditions than under the average meteorological conditions (6 261 µg/m3.hours 
instead of 696 µg/m3.hours). In the Europe scenario we also anticipate a significantly higher 
AOT60ppb-max8h in Flanders with the unfavourable 2003 weather. In the Europe scenario with 
“normal” weather the AOT60ppb-max8h in 2030 would decrease to 132 µg/m3.hours. However if a 
meteorological situation is assumed in 2030 as in 2003, then the AOT60ppb-max8h would be 
3059 µg/m3.hours, an increase by more than a factor of 20. The difference between the two 
meteorological datasets is also significant in the VISI scenario. With average weather the AOT60 
would be almost zero in 2030, with the extreme weather on the other hand an AOT60 of 
625 µg/m3.hours may be expected. The difference between the results for the scenarios with normal 
weather (2007) and extreme weather (2003) does decrease as the emissions are reduced more. In 
the VISI scenario the impact of climate change is not as great as in the Reference scenario. 

So both for the REF and the EUR scenario a significantly higher AOT60ppb-max8h (spatial) average 
is expected across Flanders with weather as in 2003 compared to the 2007 base year (with the 2007 
meteorological data). In other words climate change (approached here by using the meteorological 
data from 2003 as the input for the BelEUROS model) could not only negate the positive effects of all 
the anticipated emissions reductions between 2007 and 2030 but also even result in much higher 
AOT60 values in 2030 than in the 2007 base year. 

Testing to EU standards 

Testing to European standards shows that the annual average standard for PM10 of 40 µg/m3, which 
is currently achieved at almost all measurement sites, will also be achieved for all three emissions 
scenarios in the future. A decrease of the average annual PM10 concentration by 25 % by 2020 
compared to 2007 as anticipated in the ’Flanders in action’ plan will not be achieved at all sites in 
Flanders according to the Reference scenario. If the emissions decrease according to the Europe 
scenario this target may, possibly with additional local measures, (just) be achieved and with 
emissions according to the VISI scenario this target does not pose any problem. It is unlikely that the 
average annual PM2.5 concentration of 25 µg/m3 in 2010 (EU target) will be achieved in the 
Reference scenario at all sites in Flanders. According to the Europe scenario this target is within reach 
and this target does not pose any problem for the VISI scenario either. There is a chance that the limit 
of 25 µg/m3 in 2015 may be achieved in the Reference scenario but only with additional local 
measures. This limit could be achieved in the Europe and in the Visionary scenarios. Finally the 
indicative limit of 20 µg/m3 for the average annual PM2.5 concentration from 2020 will also not be 
achieved at all sites in Flanders in the Reference scenario. This will most probably be achieved in the 
Europe and the Visionary scenarios. 

The European targets for ozone exceedance indicators that should have been achieved by 2010 must 
be averaged over several years. The reason for this is that the (strong) influence of the weather that 
fluctuates from year to year must be absorbed. As a result, testing to these targets is not possible in 
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the context of this study because the simulations were only carried out for one meteorological year. 
Testing to the ‘long-term targets’ (LTT) for these indicators is possible however. 

Testing against the LTT for the protection of health of 0 (µg/m3).hours for the AOT60ppb shows that 
this value, even with favourable meteorological conditions as in 2007, may only be achieved in 
Flanders with the Visionary scenario and also only from 2025 or 2030. A significant decrease may also 
be observed in the EUR scenario, nevertheless the LTT cannot be achieved. This LTT is entirely out 
of reach for emissions in the REF scenario. The LTT for the AOT40ppb-vegetation of 
6 000 (µg/m3).hours cannot be achieved either in Flanders with the emissions of the REF or EUR 
scenarios. The LTT for the protection of vegetation seems only to be achievable in West Flanders with 
emissions according to these scenarios. On the other hand, the LTT for the AOT40-vegetation is most 
likely achievable by 2030 with the emissions from the VISI scenario. 

However we have noticed in this that the aforementioned testing against European standards 
assumed comparable meteorological conditions (average to rather favourable) as in 2007. If more 
years occur with unfavourable meteorological conditions as in the exceptional year 2003 the 
conclusions would have to be different.  

Consequences for health 

Human exposure to higher concentrations of particulate matter may result in a shorter life expectancy 
or people being forced to live with illnesses such as chronic bronchitis. An indicator that describes the 
effect of pollutants on human health is e.g. the 'DALY' concept. A DALY stands for a disability adjusted 
life year. DALYs express the number of healthy years a person loses by living with an illness or dying 
prematurely. This concept was initially used by the World Health Organisation to compare the burden 
of illness in the world. Subsequently it was applied to calculate the ‘environmental burden of disease‘. 
In the context of the Environment Outlook 2030 Flanders and also in the context of this study the 
number of DALYs was calculated for Flanders as a result of exposure to PM10, PM2.5 and ozone. In 
the current situation, a resident in Flanders loses 1 healthy year of life on average. This is mainly due 
to long-term exposure to particulate matter. The number of DALYs caused by PM10 and PM2.5 
develops almost parallel to the average annual PM2.5 concentrations and will therefore decrease in 
the future. This is primarily the case in the VISI and the EUR scenarios and only to a very limited 
extent in the REF scenario. 

External health costs may be used to express the costs related to the damage to health caused by 
environmental pollution. International economic assessment studies show the unit prices for the 
different effects. Current results indicate that the health costs follow the same trend over time as 
DALYs. On average the external health cost due to exposure to PM10 and PM2.5 decreases between 
2007 and 2030 from €597 per inhabitant (2007 base year) to €521 (REF), €410 (EUR) and €332 (VISI) 
in 2030. In the VISI scenario this consequently relates to (almost) halving the external health costs 
due to exposure to particulate matter between 2007 and 2030. However significant emissions 
reductions are required for this. 

The following results were obtained for Flanders for the calculation of the number of DALYs and the 
external health costs due to exposure to ozone. In the present situation an inhabitant in Flanders loses 
0.01 healthy year due to exposure to ozone on average. (In general an inhabitant in Flanders loses 1 
healthy life year on average due to exposure to particulate matter.) Considered relatively, the effect 
correlated to ozone is therefore negligible compared to the chronic effect correlated to particulate 
matter. The number of DALYs caused by ozone increases in the future and proves to increase 
relatively faster (not significantly) in the Europe scenario than in the Reference scenario. However the 
number of DALYs remains almost constant over the entire period under consideration in the VISI 
scenario. This is because the SOMO35 indicator that serves as a basis for the calculation of DALYs 
due to exposure to ozone has an almost constant development in the VISI scenario but increases 
(slightly) in the REF scenario and increases a little more strongly in the EUR scenario. 

Finally it must explicitly be indicated that no absolute interpretations must be given to DALYs and 
external health costs. These two indicators serve to outline evolutions, to make comparison and are 
suitable to make relative policy judgement on the environment in Flanders. 
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1 Inleiding – Beschrijving van de milieuthema’s zwevend stof en fotochemische 
luchtverontreiniging 

In deze studie wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen berekend op basis van de emissieprognoses 
volgens het Visionair Scenario opgesteld in het kader van de Milieuverkenning 2030 (Van Steertegem, 
2009). De Vlaamse emissies uit de sectorstudies worden geanalyseerd en gekoppeld aan geschikte 
Europese emissiegegevens. Hiervoor werd een screening van de beschikbare Europese 
emissiegegevens bij IIASA uitgevoerd. Met behulp van de E-map emissietool werden vervolgens 
emissies voor het BelEUROS-model aangemaakt.  

Om de vergelijkbaarheid met de bestaande MIRA-producten te garanderen, werd het aanmaken van 
de emissies afgestemd op de methode toegepast in het kader van de Milieuverkenning 2030 (thema’s 
Verzuring, Zwevend stof en Fotochemische Luchtverontreiniging; zie Deutsch et al., 2009a; Deutsch 
et al., 2009b; Van Avermaet et al., 2009). 
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2 Methode: Beschrijving model en aannames 

2.1 Algemene werkwijze 

In het voorliggende onderzoeksproject wordt, analoog met de methode uitgewerkt in het kader van de 
Milieuverkenning 2030, een geïntegreerde aanpak gevolgd waarbij de nodige informatie stapsgewijs 
wordt uitgewerkt en waarbij de resultaten telkens worden doorgegeven aan de volgende stap in de 
keten.   

In het eerste deel worden de Vlaamse emissies afkomstig van de verschillende sectorstudies verwerkt 
en gebruikt voor de doorrekening naar de luchtkwaliteit en de gezondheidskosten. Hiervoor worden ze 
aangevuld met niet-Vlaamse (Europese) emissiegegevens. Alle emissies worden ruimtelijk gespreid 
via de emissie-mapping tool E-map en als input gebruikt in het BelEUROS luchtkwaliteitsmodel, 
waarmee de concentraties van ozon en zwevend stof voor de verschillende zichtjaren van het 
Visionair scenario bepaald worden. De trends tussen de BelEUROS resultaten voor het referentiejaar 
2007 en de verschillende scenariojaren worden toegepast op de met de metingen van 2007 
geïnterpoleerde (RIO-corine model) gegevens. Hierbij worden dan concentratiekaarten met hoge 
resolutie (3x3 km) aangemaakt.  

Gebruikmakend van de jaargemiddelde PM2,5- en PM10-concentraties en van de ozon-
overschrijdingsindicator SOMO35 worden tenslotte DALY’s en Externe gezondheidskosten berekend 
via het ExDALY-model. Het aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentraties boven de 50 µg/m3 
wordt berekend net zoals de relevante ozon-overschrijdingsindicatoren, AOT60 en AOT40. 

Voor een schematisch overzicht van de werkwijze verwijzen we naar de rapporten opgesteld in het 
kader van de Milieuverkenning 2030 (Wetenschappelijke rapporten voor de thema’s Zwevend Stof en 
Fotochemische luchtverontreiniging; Deutsch et al., 2009a; Deutsch et al., 2009b). 

2.2 Toelichting geïntegreerde aanpak 

In de Wetenschappelijke rapporten “Zwevend Stof” en “Fotochemische Luchtverontreiniging” 
(Milieuverkenning 2030) wordt elke stap in de keten in detail besproken: 

 In § 2.2 ‘E-map’ wordt beschreven hoe de emissiegegevens via de E-map tool geografisch 
gespreid worden en in een voor de luchtkwaliteitsmodellen OPS en BelEUROS geschikt 
invoerformaat omgezet worden.  

 In § 2.3.’BelEUROS’ wordt het gebruikte model, de invoergegevens en de validatie van het 
model besproken.  

 In § 2.4 ‘ExDALY’ wordt het gebruikte model voor het berekenen van DALY’s en externe 
gezondheidskosten besproken. 

Bij de doorrekening van het Visionair scenario (VISI-scenario) wordt dezelfde geïntegreerde aanpak 
gevolgd. Voor de details verwijzen we daarom naar de MIRA rapporten: TOEKOMSTVERKENNING MIRA 

2009, Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof en TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, 
Wetenschappelijk rapport, Fotochemische Luchtverontreiniging). 

2.3 Aanmaak emissies Visionair scenario 

Om de gewenste concentraties en indicatoren te kunnen berekenen werden de volgende deelstappen 
uitgevoerd: 

 Analyse van het Vlaamse ‘Visionair Scenario’ m.b.t. belangrijke verschillen in opgenomen 
maatregelen t.o.v. het Vlaamse Europa- en Referentiescenario; 

 Analyse van de bij IIASA beschikbare Europese emissiescenario’s en keuze van de geschikte 
emissieprognoses; 

 Interpolatie van de buitenlandse emissies voor alle polluenten voor de jaren 2010 en 2015; 

 Extrapolatie van de buitenlandse emissies voor alle polluenten voor de jaren 2025 en 2030; 
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 Herziening emissies van internationale scheepvaart en aanpassing aan het Visionair scenario; 

 Opname van het gekozen IIASA-scenario in de E-map databank inclusief de emissies voor de 
geïnterpoleerde en geëxtrapoleerde jaren en de emissies voor de Europese zeegebieden; 

 Afstemming van de Vlaamse emissies binnen het buitenlandse emissiescenario met de 
Vlaamse emissies per sector en per polluent van het Visionair scenario d.m.v. de ‘upload-tool’ 
van E-map; 

 Aanmaak van emissies met E-map voor het ‘Visionair Scenario’ uit het gekozen IIASA-
scenario en de Vlaamse gegevens (upload-tabellen uit de vorige stap) voor de jaren 2010, 
2015, 2020, 2025 en 2030. 

De verschillende deelstappen worden in §3 in detail besproken. 

2.4 E-map 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de E-map tool verwijzen we naar de MIRA rapporten: 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, thema’s Verzuring, Zwevend stof en 
Fotochemische Luchtverontreiniging. 

2.5 BelEUROS-model en downscaling m.b.v. RIO-corine 

2.5.1 De toegepaste methodes voor de downscaling 

Voor een gedetailleerde beschrijving van het BelEUROS-model en het RIO-corine interpolatiemodel 
en de algemene werkwijze voor de downscaling en kalibratie verwijzen we naar de MIRA rapporten: 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, thema’s Zwevend stof en 
Fotochemische Luchtverontreiniging, opgesteld i.h.k.v. de Milieuverkenning 2030 (Van Steertegem, 
2009). De methode die gebruikt werd voor de downscaling en de kalibratie toegepast i.h.k.v. de 
Milieuverkenning 2030 zoals beschreven in deze rapporten, werd in het kader van deze studie verder 
verfijnd. 

Deze verfijnde methode werd toegepast voor alle gerapporteerde concentraties en indicatoren. Zowel 
de jaargemiddelde concentraties (PM10, PM2,5 en ozon) als de overschrijdingsindicatoren, nl. het 
aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde PM10-norm (“ex50 PM10”), de AOT60, de NET60 
en de AOT40-vegetatie werden berekend met de verfijnde methode. Ook voor de berekening van de 
SOMO35 en het gemiddelde van de dagelijkse maximale 8 uurgemiddelde ozonconcentratie, gebruikt 
voor de berekening van DALY’s en Externe kosten, werd deze geoptimaliseerde methode toegepast. 

In wat volgt worden de verschillen van de verfijnde methode (de “nieuwe methode”) t.o.v. deze 
toegepast i.h.k.v. de Milieuverkenning 2030 (de “oude methode”) toegelicht en de eventuele 
verschillen in resultaten besproken. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe en de oude methode 
voor de overschrijdingsindicatoren is dat bij de oude methode een downscaling werd toegepast 
rechtstreeks op basis van de BelEUROS modelresultaten. De onzekerheden op de 
overschrijdingsindicatoren, zoals bv. de AOT60, die rechtstreeks door BelEUROS berekend worden 
zijn echter zeer groot. Een kleine fout op de dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde concentratie kan 
immers een grote impact hebben op de gecumuleerde overschotten die berekend worden over een 
heel jaar. Een (veel) correctere methode is de kalibratie van de BelEUROS output via de 
geïnterpoleerde RIO-corine concentraties. Voor het bepalen van de ozonoverschrijdingsindicatoren 
wordt dan via die gekalibreerde ozonconcentraties het hoogste 8 uurgemiddelde per dag berekend en 
hieruit de AOT60 en ook de NET60. De nieuwe methode maakt dan ook gebruik van een kalibratie via 
“concentraties” voor alle overschrijdingsindicatoren. 

Figuur 1geeft een schematische voorstelling van deze methodologie, toegepast op de berekening van 
de jaargemiddelde PM10 concentratie (of  bepaling van het aantal overschrijdingen van de 
daggrenswaarde). Voor alle dagen in het jaar worden de daggemiddelde concentraties berekend 
(ruimtelijk gemiddelde voor België in het geval van PM10, per gridcel in het geval van ozon) voor het 
referentiejaar 2007 en een scenariojaar 20xx (1). De trend die hiermee berekend wordt, wordt 
toegepast op de 365 daggemiddelde RIO-corine kaarten in het basisjaar 2007 (per RIO gridcel). 
Hiermee worden dan 365 daggemiddelde kaarten voor een scenariojaar berekend (2). In een laatste 
stap worden dan op basis van deze 365 daggemiddelde concentraties de jaargemiddelde concentratie 
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of het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde (per RIO gridcel) berekend. Voor de 
berekening van de ozonoverschrijdingsindicatoren wordt een gelijkaardige methode gebruikt maar 
wordt vertrokken van de dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde concentratie (voor de berekening van de 
AOT60, NET60, SOMO35 en gemiddelde maximale 8-uur concentratie), de uurwaarden (per dag) 
tussen 8 en 20 uur CET (voor de berekening van de AOT40) of de daggemiddelde concentraties (voor 
de berekening van het jaargemiddelde). Voor de ozonindicatoren wordt de trend bepaald per 
BelEUROS gridcel, voor de PM indicatoren wordt de trend bepaald op basis van het ruimtelijk 
gemiddelde (per dag) in België (zie verder).  

Figuur 1: Schematische voorstelling van de methode voor kalibratie en downscaling gebruikt in deze 
studie 

 

Een tweede verschil van de nieuwe methode t.o.v. de oude methode is de manier waarop de 
verschillen tussen het basisjaar 2007 (referentiescenario) en de verschillende zichtjaren van het REF-, 
EUR- en VISI-scenario berekend werden. In de Milieuverkenning 2030 werd het relatieve verschil 
berekend tussen het basisjaar en de zichtjaren van het REF- en EUR-scenario. In dit project werden 
echter trendfuncties (machtsfunctie van het type y(x) = c * xb) bepaald die (per gridcel) de trend 
weergeven tussen het BelEUROS-resultaat voor het basisjaar en één van de zichtjaren van het REF-, 
EUR- of VISI-scenario. Er werd geopteerd voor het gebruik van een machtsfunctie, voornamelijk 
omdat hiermee de hoogste correlatiecoëfficiënten werden bekomen. Het gebruik van een trendfunctie 
lost het probleem op wanneer overschrijdingsindicatoren zoals de AOT60 en de NET60 in de 
toekomst (voor een aantal gridcellen) nul zouden worden. Voor gridcellen waarvoor de AOT60 vanaf 
een bepaald zichtjaar nul wordt kan immers geen correct relatief verschil berekend worden tussen het 
basis- en het betreffende zichtjaar. Door de toepassing van een trendfunctie kan echter altijd een 
waarde voor het zichtjaar berekend worden.  

Voor indicatoren die sterke regionale verschillen vertonen (AOT60, NET60 en AOT40) werden de 
trendfuncties gridcel per gridcel toegepast omdat bij toepassing van één, over heel België gemiddelde 
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trendfunctie, met de regionale verschillen onvoldoende zou rekening gehouden worden. Voor de 
ex50-PM10 indicator (aantal dagen met daggemiddelde PM10 concentraties groter dan 50 µg/m³) 
echter werd ervoor gekozen om met een over heel België gemiddelde trendfunctie te werken. De 
reden hiervoor is dat BelEUROS de PM10-concentraties in gridcellen met voornamelijk primaire fijn 
stof emissies minder sterk onderschat dan in andere gridcellen. Bij de toepassing van trendfuncties 
gridcel per gridcel blijft dit artefact van BelEUROS bestaan. Door de toepassing van één gemiddelde 
trendfunctie tijdens de kalibratie-stap wordt dit echter gecompenseerd. 

De berekening van de jaargemiddelde PM2,5 concentraties gebeurde analoog met de methode in de 
Milieuverkenning 2030: omdat nog geen RIO-corine PM2,5 kaarten beschikbaar zijn, werd de 
gemodelleerde verhouding PM2,5/PM10 per BelEUROS gridcel berekend voor het basisjaar en alle 
scenariojaren. Deze verhouding werd dan samen met de jaargemiddelde PM10 concentraties (3x3 
km) gebruikt om hiervan de jaargemiddelde PM2,5 concentraties af te leiden. 

Ten slotte werd de methode voor de berekening van de invloed van extreme meteocondities op de 
toekomstige luchtkwaliteit (meteo 2003) volledig herzien. De downscaling en kalibratie werd in deze 
studie uitgevoerd aan de hand van de geïnterpoleerde RIO-corine metingen van het jaar 2003 i.p.v. 
geïnterpoleerde metingen van het jaar 2007, zoals bij de Milieuverkenning 2030. Omdat de meteo de 
bepalende factor is voor de modelresultaten (en voor de meetresultaten ook) is de kalibratie van de 
met meteo 2003 uitgevoerde BelEUROS-berekeningen correcter wanneer de RIO 2003 resultaten 
gebruikt worden. 

2.5.2 Vergelijking van de “oude” en de “nieuwe” methode voor downscaling en kalibratie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten verkregen met de nieuwe methode voor downscaling en 
kalibratie vergeleken aan de hand van een aantal voorbeelden met de resultaten verkregen met de 
oude methode toegepast in de Milieuverkenning 2030. 

2.5.2.1 PM10 jaargemiddelde 

Figuur 2 toont de vergelijking tussen de ruimtelijk gemiddelde jaargemiddelde PM10 concentraties in 
Vlaanderen voor het REF- en het EUR-scenario verkregen met de nieuwe en de oude methode voor 
downscaling en kalibratie. Voor beide scenario’s worden met de nieuwe methode lagere PM10-
concentraties verkregen maar de verschillen zijn niet significant en de te trekken conclusies blijven 
dezelfde zoals ze geformuleerd werden in de Milieuverkenning 2030. Door het gebruik van een 
nieuwe versie van het RIO-interpolatiemodel in deze studie liggen de geïnterpoleerde metingen van 
2007 iets lager t.o.v. de waarden die (met de vorige RIO-versie) berekend werden i.h.k.v. de 
Milieuverkenning 2030. 
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Figuur 2: Vergelijking van de (ruimtelijk gemiddelde) jaargemiddelde PM10 concentraties voor het 
REF- en het EUR-scenario verkregen met de nieuwe en de oude methode van downscaling en 
kalibratie 
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2.5.2.2 Aantal overschrijdingen van de dagnorm voor PM10 (“ex50 PM10”) 

Figuur 3 toont de vergelijking van het percentage van de bevolking blootgesteld aan overschrijdingen 
van de dagnorm voor PM10 voor het REF- en het EUR-scenario verkregen met de nieuwe en de oude 
downscaling en kalibratiemethode. Het wordt duidelijk dat ook voor deze indicator met beide 
methodes zeer gelijkaardige resultaten verkregen worden. De conclusies voor deze, belangrijke, 
indicator van de Milieuverkenning 2030 wijzigen dus niet. 

Figuur 3: Vergelijking van het percentage van de bevolking blootgesteld aan overschrijdingen van de 
dagnorm voor PM10 voor het REF- en het EUR-scenario verkregen met de nieuwe en de oude 
methode van downscaling en kalibratie 
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Figuur 4 toont voor enkele geselecteerde jaren een aantal voorbeelden van kaarten (3x3 km resolutie) 
van het aantal dagen in België met daggemiddelde PM10 concentraties hoger dan 50 µg/m3. De 
vergelijking toont aan dat er kleine verschillen te zien zijn in het aantal overschrijdingsdagen en dit 
vooral voor de eerder industriële locaties, dus de zogenaamde “Hot Spot” gebieden. De reden voor de 
verschillen t.o.v. de kaarten gepubliceerd in de Milieuverkenning 2030 ligt niet zo zeer in het 
toepassen van een trendfunctie i.p.v. relatieve verschillen voor het bepalen van de waarden voor de 
scenariojaren, maar eerder in het toepassen van één gemiddelde trend over heel Vlaanderen i.p.v. 
trendfuncties (of relatieve verschillen) per 15x15 km BelEUROS gridcel. De reden om één over België 
gemiddelde trend toe te passen is, zoals hierboven uitgelegd het feit dat BelEUROS de PM10-
concentraties in de Hot Spot gebieden minder onderschat dan op andere (sterker door de achtergrond 
bepaalde) locaties. Het toepassen van een trendfunctie per BelEUROS-gridcel zou tot een 
(onrealistische) overschatting van de PM10-concentratie in de corresponderende RIO-gridcellen 
leiden. 

Figuur 4: Vergelijking van een aantal kaarten (3x3 km resolutie) van het aantal dagen per jaar met 
daggemiddelde PM10-concentraties hoger dan 50 µg/m3 voor de volgende scenario’s: REF2020 
(boven), EUR2020 (tweede rij), REF2030 (derde rij) en EUR2030 (onder). Aan de linkerkant staan 
telkens de grafieken gemaakt met de nieuwe methode, aan de rechterkant de grafieken gemaakt met 
de oude methode. 
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2.5.2.3 AOT60ppb-max8u 

Figuur 5 toont de vergelijking van de resultaten voor de AOT60ppb-max8u voor het REF- en het EUR-
scenario verkregen met de nieuwe en de oude methode van downscaling en kalibratie. Zoals te zien 
worden met de nieuwe methode vooral voor het Europa-scenario significant lagere AOT60-waarden 
berekend. Dit is het gevolg van het feit dat de oude methode met relatieve verschillen problematisch 
wordt wanneer de AOT60 (berekend met BelEUROS) in een scenariojaar 0 wordt. Dit probleem is 
opgelost door het gebruik van trendfuncties. 

Figuur 5: Vergelijking van de resultaten voor de AOT60ppb-max8u voor het REF- en het EUR-
scenario verkregen met de nieuwe en de oude methode van downscaling en kalibratie 
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Figuur 6 toont de corresponderende RIO-corine kaarten van de AOT60ppb-max8u voor het REF- en 
het EUR-scenario 2020 en 2030, telkens berekend met de nieuwe methode (links) en de oude 
methode (rechts). Ook in deze kaarten worden de verschillen, vooral voor het Europa-scenario 
duidelijk. De conclusies m.b.t. de resultaten van het Europa-scenario van de Milieuverkenning 2030 
dienen voor deze indicator dan ook bijgesteld te worden. De emissies van het EUR-scenario zullen 
zorgen voor een significante vermindering van de AOT60ppb-max8u in Vlaanderen. 
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Figuur 6: Vergelijking van de resultaten verkregen met de nieuwe en de oude methode van 
downscaling en kalibratie voor de AOT60ppb-max8u voor de volgende scenariojaren: REF2020 
(boven), EUR2020 (tweede rij), REF2030 (derde rij) en EUR2030 (onder). De linkerkolom toont de 
resultaten verkregen met de nieuwe methode, de rechterkolom toont de resultaten verkregen met de 
oude methode. 
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2.6 ExDALY 

Voor een gedetailleerde beschrijving van het ExDALY model verwijzen we naar de MIRA rapporten: 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, thema’s Zwevend stof en 
Fotochemische Luchtverontreiniging. 
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3 Inhoud van het Visionair scenario 

3.1. Vlaamse emissies 

De emissieprognoses voor het Vlaamse REF-, EUR- en VISI-scenario zijn afkomstig van de 
verschillende sectorstudies die in het kader van de Milieuverkenning 2030 uitgevoerd werden. De 
concrete inhoud van de scenario’s en de invloed ervan op de Vlaamse emissies op sectorniveau zijn 
gedetailleerd beschreven in de wetenschappelijke rapporten van deze sectorstudies. In wat volgt 
wordt een overzicht gegeven van de gesommeerde Vlaamse emissies, opgedeeld naar polluent. 

Bij onderstaand overzicht moet vermeld worden dat de maatregelen die zorgen voor een reductie van 
de emissies van luchtpolluenten in de sectoren Industrie en Energie, die reeds vastgesteld zijn of 
gepland zijn in het kader van de NEC richtlijn, niet volledig doorgerekend werden. Bij de berekeningen 
voor de MIRA 2009 studie ‘Energie- en Klimaatscenario’s voor de sectoren Energie en Industrie’ werd 
namelijk gebruik gemaakt van het milieukostenmodel (MKM) Klimaat, gezien de integratie van het 
MKM Lucht en het MKM Klimaat pas na het uitvoeren van de modelberekeningen gepland was. De 
effecten op procesgerelateerde emissies van de sectoren Industrie en Energie werden gedeeltelijk en 
waar mogelijk bijgeschat. Meer details hierover staan beschreven in het Wetenschappelijk rapport van 
de MIRA 2009 studie ‘Energie- en Klimaatscenario’s voor de sectoren Energie en Industrie’. 

De totale Vlaamse emissies worden in wat volgt getoetst aan indicatieve doelstellingen voor het jaar 
2020, gebaseerd op de IIASA-emissiescenario’s beschreven in het NEC Scenario Analysis report n° 6 
(Amann et al., 2008), omdat de onderhandelingen rond de herziening van de EU-richtlijn NEC nog niet 
zijn afgerond. Deze scenario’s houden rekening met de TSAP- (Thematic Strategy on Air Pollution) 
doelstellingen en het voorstel voor het Climate en Energy Package maar zijn nog niet definitief. Op 
basis van deze scenario's werden emissiereductiepercentages berekend voor België per polluent. 
Deze nationale emissiereductiepercentages werden zonder omzetting overgenomen voor Vlaanderen 
gezien in deze fase geen gegevens beschikbaar zijn over de verdeling over de gewesten. Voor meer 
details hierover verwijzen we naar de IIASA-website (www.gains.iiasa.ac.at). 

De emissies van het REF- en het EUR-scenario werden i.h.k.v. de Milieuverkenning 2030 
doorgerekend naar verzurende deposities, fotochemische luchtverontreiniging en naar de 
concentraties van zwevend stof. De emissiedataset voor het VISI-scenario was op dat moment nog 
niet volledig en er werd beslist de doorrekening ervan in een later project (= het voorliggende project) 
uit te voeren. Na de doorrekening van het REF- en het EUR-scenario echter, werden de emissies van 
alle drie de scenario’s voor een aantal sectoren en polluenten bijgesteld.  

Voor de doorrekening van het VISI-scenario binnen dit project werd ervoor gekozen de bijgestelde 
(meer correcte) emissies te gebruiken. Dit heeft echter tot gevolg dat bij de vergelijking van de 
resultaten voor het VISI-scenario (berekend in deze studie) met de resultaten van het REF- en EUR-
scenario van de Milieuverkenning 2030 dient rekening gehouden worden met het feit dat het REF- en 
het EUR-scenario op basis van andere (verouderde)  emissies berekend werden en het VISI-scenario 
op basis van de bijgestelde emissies. 

Voor de meeste sectoren en polluenten is er geen verschil tussen de oorspronkelijke en de bijgestelde 
dataset. Voor een aantal  sectoren en polluenten zijn er echter significante verschillen. Het 
belangrijkste verschil manifesteert zich in de sector landbouw. De Vlaamse NH3 landbouwemissies 
werden in de oorspronkelijke versie ingeschat op 41,4 kt voor het basisjaar 2006. In de bijgestelde 
versie van de emissies zijn dit nog 37,6 kt, een niet onbelangrijk verschil van 3,8 kt of 10%. Het 
verschil in de NH3-emissie tussen de datasets neemt wel af voor de scenariojaren, tot 1,3 kt of 4% in 
2030.  

Voor de NOx-emissies werd enkel voor het basisjaar 2006 één belangrijke wijziging in de dataset 
uitgevoerd. Bij de NOx-emissies van de elektriciteitscentrales werden in de oorspronkelijke dataset 
ook de emissies van de WKK’s opgenomen waardoor deze te hoog ingeschat werden. In de 
gecorrigeerde dataset bedragen de Vlaamse emissies voor de elektriciteitssector 21,3 kt t.o.v. 26,1 kt 
in de oorspronkelijke versie. Op een totaal van ongeveer 166 kt voor de Vlaamse NOx emissies is dit 
een eerder verwaarloosbare aanpassing. 
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3.1.1 REF-scenario  

Het REF-scenario omvat een toekomstbeeld dat aangeeft hoever het huidige (milieu)beleid doorwerkt. 
De toetsing aan de doelstellingen op korte en lange termijn geeft de behoefte aan bijkomend 
(milieu)beleid. 

Met het huidige beleid wordt onder meer bedoeld de van kracht zijnde wetgeving en regelgeving (ook 
bv. lopende convenanten) tot 1 april 2008. Doelstellingen vastgelegd in wetgeving worden niet als 
input in modellen opgenomen, enkel bestaande maatregelen die genomen zijn met het oog op het 
doelbereik. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Het aandeel biobrandstoffen voor transport moet 5,75 % bedragen tegen 2010. Dit is een 
doelstelling en wordt dus niet ingevoerd in het model, wel worden huidige maatregelen 
ingevoerd in het model met het oog op het bereiken van dit doel; 

 De evolutie in de CO2-emissie van nieuwe wagens wordt beïnvloed door de convenant tussen 
de auto-industrie en de Europese Commissie. In het REF-scenario wordt het resultaat van de 
convenant aangehouden en worden geen nieuwe, ambitieuzere convenanten verondersteld. 

3.1.2 EUR-scenario 

Het EUR-scenario gaat uit van de autonome evolutie van de externe omgeving en een pakket 
maatregelen en instrumenten nodig om Europese middellangetermijndoelen te halen, zoals 
bijvoorbeeld: 

 20-20-20 doelstellingen rond energie & klimaat van de Europese Commissie; 

 Kaderrichtlijn water; 

 de luchtemissieplafonds voor het jaar 2020, uitgaande van de meer ambitieuze scenario’s in 
het voorbereidend studiewerk voor de nieuwe EU “NEC” richtlijn. Deze richtlijn zal voor 2020 
nationale emissieplafonds voor de EU-lidstaten vastleggen. 

Indien nodig worden ook doorgedreven maatregelen opgenomen die de huidige draagkracht van een 
sector overschrijden. Het bereiken van de doelstellingen staat voorop. Bijkomend wordt een evaluatie 
gegeven van de haalbaarheid van dit scenario. Over de vertaling van bepaalde thematische 
doelstellingen naar de sectoren wordt een aanname gemaakt, zelfs indien daarover nog geen 
beleidskeuzes zijn gemaakt. 

3.1.3 VISI-scenario  

Het uitgangspunt voor het visionair scenario is de nood aan drastische maatregelen met het oog op 
een duurzame toekomst. Het scenario werd ‘opgehangen’ aan de uitdaging van de klimaatverandering 
waarbij aansluitende thema’s werden meegenomen. Er werd nagegaan welke drastische/ 
visionaire/transitie maatregelen nodig zijn om langetermijndoelstellingen te halen, zonder afwenteling 
op andere milieuthema’s, zoals: 60 à 80 % emissiereductie van broeikasgassen tegen 2050, met een 
halvering van de emissies in 2030 t.o.v. 1990 en een koolstofarme economie. Als we ervan uitgaan 
dat de welvaart (behoeftevervulling) per inwoner moet blijven toenemen (strategie van Lissabon) 
kunnen we de milieudruk enkel doen dalen door de milieudruk per eenheid welvaart te verminderen. 
Om milieuwinst van die grootteorde te boeken is een radicale omschakeling nodig in de manier 
waarop de maatschappij haar behoeftes, bv. de behoefte aan energie of aan voeding, invult. Er zijn 
m.a.w. systeeminnovaties nodig, samenhangende combinaties van sprongsgewijze veranderingen op 
niveau van technologie, structuur en cultuur. Voorbeelden van sprongsgewijze innovaties die mogelijk 
onderdeel kunnen zijn van systeeminnovaties zijn nieuwe technologieën zoals productie van 
hernieuwbare energie en decentrale energieopwekking, of radicale gedragswijzigingen zoals 
thuiswerken of minder vlees eten.  

Per sector werden dan ook maatregelen bovenop de maatregelen uit het REF- en het EUR- scenario 
opgenomen. Voor de sectoren ‘Handel en Diensten’ en ‘Huishoudens’ gaat het voornamelijk om een 
verdere verschuiving in de mix van energiedragers. Voor de sector ‘Transport’ wordt een uitgebreid 
maatregelenpakket in rekening gebracht: de versnelde invoer van energie-efficiëntere technologie, 
een transportsysteem met efficiëntere modi voor personenvervoer, en een modale verschuiving van 
goederenvervoer en wijziging in logistieke processen. Voor de sector ‘Industrie’ werden voornamelijk 
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energie- en klimaatmaatregelen doorgerekend in de scenarioresultaten. Deze maatregelen zijn 
bovendien erg specifiek per subsector (chemische nijverheid, metaalsector, …). Ook voor de sector 
‘Energie’ zijn de maatregelen erg subsector gerelateerd. Concreet gaat het om aannames gerelateerd 
aan de elektriciteitsproductie, raffinaderijen, en aan invoer, vervoer en distributie van gassen. Voor de 
sector ‘Landbouw’ werd het Visionair scenario enkel doorgerekend bij de deelsector glastuinbouw. 
Hierbij worden grote gedragswijzigingen rond het anders omgaan met energie (besparing), rond 
opwekking van energie (energiebronnen) en rond de toepassing van meer kapitaalsintensieve 
energietechnologie verondersteld. 

3.1.4 Overzicht Vlaamse emissies 

In het overzicht van de Vlaamse emissies in de Milieuverkenning 2030 werden de emissies afkomstig 
van alle WKK-installaties ingedeeld bij de sector Energie. Voor de doorrekeningen naar luchtkwaliteit 
(zowel voor de thema’s verzurende depositie, zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging) 
werden zowel in de Milieuverkenning als in deze studie de emissies van de WKK-installaties van 
andere sectoren dan energie (namelijk van de sectoren landbouw, huishoudens en handel & diensten) 
ingedeeld bij de respectievelijke sectoren zelf. Reden hiervoor was dat deze emissies op een correcte 
manier – en dus op de plaats van emissie zelf - geografisch dienden gespreid te worden om tot een 
correcte doorrekening naar luchtkwaliteit te komen. Gezien in deze studie de focus meer ligt op de 
sectorbijdragen dan het geval was in de Milieuverkenning, werd ervoor gekozen om in onderstaand 
overzicht van de Vlaamse emissies de WKK-sectorindeling weer te geven zoals gebruikt voor de 
doorrekeningen naar luchtkwaliteit. Dit verklaart de emissieverschuivingen tussen de sectoren 
onderling die kunnen waargenomen worden in deze studie t.o.v. de Milieuverkenning 2030.  

SO2 

Figuur 7 toont het verloop van de SO2-emissies in Vlaanderen voor het REF-, het EUR- en het VISI-
scenario. De grafiek maakt duidelijk dat er tussen de emissies voor de jaren 2006 en 2010 een 
significante reductie verwacht wordt en dit voor de drie scenario’s. Deze reductie kan voornamelijk in 
de sectoren huishoudens en energie gerealiseerd worden met telkens een emissiedaling van rond de 
50 %. Het feit dat de SO2-emissies voor de sector energie in alle scenario’s en in alle zichtjaren 
beduidend lager zijn dan in het basisjaar 2006 is opmerkelijk, zeker gezien de belangrijke toename 
van de stroomproductie voor alle scenario’s in de periode 2006-2030: +38 % in het REF-scenario, +40 
% in het EUR-scenario en +49 % in het VISI-scenario.  

Periode tussen 2006 en 2010 

De sterke daling tussen 2006 en 2010 bij de huishoudens wordt veroorzaakt door de daling van het 
zwavelgehalte van huisbrandolie. In het referentiescenario wordt een daling naar 0,1 % of 1000 ppm 
vanaf 1/1/2008 tot 2030 aangenomen; of dus een halvering van de emissiefactor tot 47,5 kg SO2/TJ 
huisbrandolie. In het Europa- en het Visionair scenario wordt zelfs een daling naar 0,001 % of 10 ppm 
vanaf 1/1/2008 tot 2030 in rekening gebracht en dus een emissiefactor van 0,475 kg SO2/TJ 
huisbrandolie.  

De daling tussen 2006 en 2010 in de energiesector kent 2 belangrijke redenen.  

 Onder invloed van de bubbelemissiegrenswaarden (die voor NOx en SO2 het geheel van alle 
emissies in een raffinaderij omvatten, zowel stook- als procesemissies) daalt de SO2-uitstoot 
van de raffinaderijen aanzienlijk tussen 2006 en 2010: -26% onder REF en EUR, -36% onder 
VISI. Er vindt namelijk een uitgesproken switch van zware stookolie (S-rijk) naar gas (S-vrij) 
plaats.  

 De bestaande MBO (onder het REF-scenario) en de aangescherpte MBO (onder EUR en 
VISI) voor de elektriciteitsproducenten bepalen mee de (wijzigende) keuze van inzet van 
verschillende types centrales en brandstoffen. Zo gebruiken de nieuwe kolencentrales een 
verregaande ontzwaveling, waardoor zelfs bij een duidelijk verhoogd steenkoolgebruik in alle 
scenario’s na 2006 de SO2-emissies duidelijk beneden het niveau van 2006 blijven: -64% 
onder REF in de periode 2006-2010, -71% onder EUR en VISI. 
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Periode tussen 2010 en 2030 

Voor de verschillende scenario’s is enkel bij de huishoudens en de landbouw een verdere 
emissiereductie mogelijk. De continue sterke daling van de SO2-emissies in de sector huishoudens is 
het gecombineerd gevolg van een dalend energiegebruik en een verschuiving in de mix van 
energiedragers: aangezien het gebruik van steenkool, gasolie en stookolie in alle beschouwde 
scenario’s geleidelijk vermindert of zelfs verdwijnt, ten gunste van aardgas en/of biomassa 
(naargelang het scenario), kunnen de emissies van zwaveldioxiden dalen. De SO2-emissies van 
aardgas zijn immers zo goed als verwaarloosbaar. Het bereiken en zelfs overtreffen van de 
doelstellingen binnen de sector huishoudens is voor SO2 dan ook geen probleem. In de 
landbouwsector is de daling het gevolg van de verlaging van het zwavelgehalte in diesel voor de 
landbouwvoertuigen en in de stookolie voor de verwarming van gebouwen (glastuinbouw en stallen). 
De emissies in de andere sectoren blijven ofwel constant of stijgen licht.  

De inzet van CCS (‘carbon capture & storage’) in de energiesector onder EUR en VISI vanaf zichtjaar 
2025 reduceert de SO2-emissies (door het zuiveringsproces nodig voor captatie en opslag van CO2). 
Dat verklaart het relatief grote verschil in SO2-emissies tussen enerzijds REF en anderzijds EUR en 
VISI in de periode 2025-2030. Onder EUR en vooral onder VISI speelt daarnaast ook de 
doorgedreven inzet van hernieuwbare energiebronnen een rol in lagere SO2-uitstoot. Dat verwacht 
wordt dat de  SO2-emissie in de energiesector tussen 2025 en 2030 uiteindelijk toch stijgt, is te wijten 
aan een stijging bij de raffinaderijen (verhoogde inzet S-houdende aardolie, vervanging oude WKK 
door gewone ketels). 

Periode tussen 2006 en 2030 – sector industrie 

De SO2-emissies van de sector industrie stijgen in de periode tussen 2006 en 2030 met ongeveer 9 % 
in het REF- scenario en dalen met 13,6 % en met 24,5 % in het EUR- en het VISI-scenario. De 
belangrijkste verklaring voor dit verloop is, in tegenstelling tot de industriële NOx-emissies, te zoeken 
in het feit dat voor SO2, naast de energie- en brandstofgerelateerde maatregelen, wel enkele directe 
zogenaamde NEC-maatregelen in de berekening zijn meegenomen. Dit dan vooral bij een aantal 
belangrijke (niet-brandstof gebonden) procesemissies zoals de zwavelzuurproductie en aanverwante 
processen en de vrijzetting van zwavel uit klei bij de baksteenproductie en de keramische nijverheid. 

Figuur 8 toont de trend van de totale SO2-emissies voor Vlaanderen. Ook hier wordt de sterke daling 
tussen 2006 en 2010 duidelijk. In de jaren na 2010 valt er voor het REF-scenario geen bijkomende 
emissiereductie te verwachten. In het geval van het EUR-scenario valt er nog een kleine daling van de 
emissies tot 2025 te voorzien. Daarna stijgen de emissies terug. Noch in het REF-scenario noch in het 
EUR-scenario wordt met de beschouwde maatregelen de indicatieve 2020 doelstelling gehaald. In het 
VISI-scenario daarentegen dalen de emissies onder de indicatieve 2020 doelstelling. 
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Figuur 7: Emissie van SO2 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-2030) 

 

Figuur 8: Emissieverloop van SO2 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-
2030) 

2006 2010 2015 2020 2025 2030

REF 93.81 64.3 63.1 63.4 63.0 66.7

EUR 93.81 55.6 48.8 48.4 48.3 50.7

VISI 93.81 52.1 46.7 40.7 39.5 40.5

doel 2020 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
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NOx  

Figuur 9 toont het verloop van de NOx-emissies in Vlaanderen per sector voor de drie scenario’s. Voor 
de NOx-emissies wordt voor de drie scenario’s een geleidelijke daling van de emissies verwacht.  

De grootste bijdrage kan worden geleverd door de transportsector, waarin de NOx-emissies tussen 
2006 en 2030 dalen met meer dan 40 % in het REF-scenario, met ongeveer 75 % in het EUR-
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scenario, en met 80 % in het VISI-scenario. Deze daling is o.m. een gevolg van de introductie van de 
Euro 6 norm voor personenwagens en lichte bestelwagens in het REF-scenario, van de introductie 
van de Euro 6 norm voor zware voertuigen in het EUR-scenario, en van de invoering van specifieke 
maatregelenpakketten in het VISI-scenario. Concreet gaat het om de volgende maatregelenpakketten: 

 Versnelde invoer van energie-efficiëntere technologie voor wegvoertuigen (personen- en 
vrachtvervoer) 

 Transportsysteem met efficiëntere modi voor personenvervoer  

 Modale verschuiving (“Modal Shift”) van goederenvervoer en wijziging in logistieke processen  

Daarnaast spelen ook andere technologische evoluties en de verwachte wijziging van de 
samenstelling van het wagenpark een rol (bv. een stijgend aandeel hybridewagens).  

De emissies van de sector industrie daarentegen stijgen in de periode tussen 2006 en 2030 met 
ongeveer 38 % in het REF- en het EUR-scenario en met 22 % in het VISI-scenario. De belangrijkste 
verklaring voor deze stijging is te zoeken in de toename van de industriële productie in het REF- en 
het EUR-scenario bij tegelijkertijd enkel maar kleine besparingen in het energieverbruik. Met mogelijke 
maatregelen specifiek ter reductie van de NOx-emissies (NEC-maatregelen) (los van de energie- en 
broeikasgasproblematiek) is geen rekening gehouden in deze berekeningen. Dit maakt dat voor NOx, 
waarvan de emissies nagenoeg uitsluitend gerelateerd zijn aan verbrandingsprocessen, de 
meegenomen maatregelen duidelijk ontoereikend zijn om de doelstellingen te behalen. Bijkomende 
NEC-maatregelen, bovenop de energie- en klimaatmaatregelen, zullen noodzakelijk zijn om de 
aangehaalde, indicatieve doelstellingen tegen 2020 na te streven. Tal van deze NEC-maatregelen zijn 
inmiddels ingevoerd of gepland in het milieubeleid. In het VISI-scenario wordt een hogere prijs voor 
CO2-emissies verondersteld, die naar de producten wordt doorgerekend. Deze hogere prijs leidt 
uiteindelijk tot een kleinere toename van de industriële productie in het VISI-scenario t.o.v. het REF- 
en EUR-scenario. 

De NOx-emissies van de energiesector dalen door de eerder vernoemde MBO’s met 
elektriciteitsproducenten en de bubbelemissiegrenswaarden bij raffinaderijen significant tussen 2006 
en 2010.  

De NOx-emissies van de andere sectoren blijven nagenoeg constant of zijn van beperkt belang voor 
de totale NOx-emissies.  

Omwille van de grote bijdrage van het verkeer aan de totale NOx-emissies in Vlaanderen dalen de 
totale NOx-emissies wel significant in de beschouwde periode (Figuur 10). In geen enkel scenario 
wordt met de beschouwde maatregelen de indicatieve 2020 doelstelling gehaald.  
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Figuur 9: Emissie van NOx in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-2030) 

 

Figuur 10: Emissieverloop van NOx in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-
2030) 

2006 2010 2015 2020 2025 2030

REF 171 150 138 131 128 128

EUR 171 149 131 111 103 97.6

VISI 171 147 125 103 89.3 85.9

doel 2020 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8 80.8
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NH3 

De landbouwsector draagt voor meer dan 90 % bij tot de totale NH3-uitstoot in Vlaanderen. Tussen 
2006 en 2030 wordt voor de landbouw een emissiereductie van ruim 20 % (in het REF-scenario), 
35 % (in het EUR-scenario), of 39 % (in het VISI-scenario) verwacht (Figuur 11). De voornaamste 
oorzaak in het EUR-scenario is de halvering van de stalemissies tegen 2030 door de dalende 
rundveestapel en het volledig emissiearm maken van stallen voor varkens en pluimvee. Verder is er 
weinig verschil tussen het EUR- en het VISI-scenario. Belangrijk op te merken is dat enkel voor de 
glastuinbouw een VISI-scenario werd meegenomen, hetgeen het kleine verschil tussen EUR- en VISI-
scenario verklaart. Dit verschil is dan nog hoofdzakelijk te wijten aan het bijstellen van de 
emissiedataset in het VISI-scenario (§ 3.1). Aangezien NH3 in grote mate bijdraagt tot de verzurende 
depositie, kunnen we hieruit mogelijks besluiten dat het toepassen van lokale (gebiedsgerichte) 
maatregelen voor NH3-emissiereductie nog een groot verschil kan maken ter bescherming van 
kwetsbare natuurgebieden, zoals bv. de heidegebieden in de Kempen. 

Ook de sector huishoudens - de tweede belangrijkste sector voor de emissie van NH3 in Vlaanderen - 
kan zijn emissie significant terugschroeven. De emissie bij huishoudens is immers zo goed als volledig 
afkomstig van de afvalwaterbehandeling (septische putten). In de veronderstelling dat tegen 2027 
98 % van de inwoners in Vlaanderen zal aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) - en er dus amper septische putten meer zullen zijn, wordt er een daling van deze emissies 
verwacht met 94 %. De indicatieve emissiedoelstelling voor 2020 wordt al in 2006 gehaald (Figuur).  

Figuur 11: Emissie van NH3 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-2030) 
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Figuur 12: Emissieverloop van NH3 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-
2030) 

2006 2010 2015 2020 2025 2030

REF 44.4 42.5 40.4 37.8 35.5 33.4

EUR 44.4 40.4 35.7 32.3 30.1 28.1

VISI 44.4 37.6 34.0 30.8 28.6 26.6

doel 2020 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5

0

10

20

30

40

50

60
emissie (kton)

 

NMVOS 

Figuur 13 en Figuur 14 tonen het verloop van de NMVOS-emissies in Vlaanderen per sector en de 
trends in de totale NMVOS-emissies voor het REF-, het EUR- en het VISI-scenario. Voor het 
Referentiescenario is er eerst een daling van de NMVOS-emissies waar te nemen in de periode 2006 
– 2010. Deze daling wordt echter gevolgd door een geleidelijke toename van de emissies in de 
periode 2010 - 2030. Terwijl de NMVOS-emissies afkomstig van de sector transport over de hele 
beschouwde periode significant afnemen, is vooral voor de industrie in de periode 2010 - 2030 een 
geleidelijke toename van de emissies te verwachten. De emissies van de andere sectoren veranderen 
niet sterk.  

Het voornaamste verschil tussen het REF- en het EUR-scenario zijn de emissies van de industrie die 
in het Europa-scenario bijna constant blijven over de beschouwde periode. Samen met de 
emissiedaling van de sector transport resulteert dit in een geleidelijke emissiedaling van de totale 
NMVOS-emissies in het Europa-scenario.  

In het VISI-scenario is de dalende trend in de emissies duidelijker. De NMVOS emissies van de sector 
transport werden in het VISI-scenario gelijk gesteld aan de emissies uit het EUR-scenario. Ook in de 
landbouw is er weinig verschil tussen EUR en VISI. Dit komt omdat het VISI scenario enkel voor de 
deelsector glastuinbouw werd doorgerekend. De andere subsectoren van de sector landbouw werden 
overgenomen uit het EUR-scenario. In de sector handel en diensten zien we op het eerste zicht een 
stijging ten opzichte van het EUR-scenario. Hier moeten we echter de kanttekening maken dat de 
NMVOS emissies van het referentiejaar (2006) werden aangepast bij het doorrekenen van het VISI-
scenario. In plaats van de aangegeven 1,55 kton (Figuur 13, handel en diensten, 2006), referentie 
voor het berekenen van het REF- en het EUR-scenario, werd bij het berekenen van het VISI-scenario 
gestart met 2,46 kton (afkomstig van 0,9 kton extra emissies in de deelsector tankstations). In die zin 
verschillen de emissies uit de sector handel en diensten nagenoeg niet tussen het EUR- en het VISI-
scenario: in beide wordt een stijging verwacht in de loop der jaren. De voornaamste verschillen tussen 
het EUR- en het VISI-scenario zijn te wijten aan extra emissiereducties in de sectoren industrie en 
energie. In de sector industrie is de extra reductie deels het gevolg van het feit dat het VISI-scenario 
uitgaat van het principe van de elastische vraag, waarbij de vraag naar producten en dus ook naar 
energie afneemt als de prijs ervan stijgt. Bij een hoge CO2-prijs wordt reductie van emissies aan de 
hand van een lagere productie als mogelijke optie meegenomen. De daling in NMVOS emissies ten 
gevolge van lagere productie verklaart echter niet het volledige verschil tussen EUR- en VISI. Ook 
additionele maatregelen specifiek op procesemissies voor luchtpolluenten spelen een rol. Hierbij gaat 
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het voornamelijk om extra maatregelen binnen de deelsectoren ‘processen in de basischemie’,  
‘automobielbouw en fabrieken van auto-onderdelen en overige transportmiddelen fabrikanten’, en 
‘overige industriële sectoren (verfgebruik in industriële bouw, houtindustrie, …)’. De extra daling in de 
energiesector is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van hernieuwbare energie, in casu, 
wind- en zonne-energie. De daling hierdoor is sterk genoeg om de hogere emissie in 2010 (6.99 kton 
in VISI tov 5.75 kton in EUR) te compenseren. De initiële verhoging is het gevolg van een 
verschuiving van kolen naar aardgas in VISI: de emissiefactor voor kolen is lager dan voor aardgas en 
bijgevolg zijn er initieel hogere NMVOS emissies.  

In de drie scenario’s wordt met de beschouwde maatregelen de indicatieve 2020 doelstelling gehaald. 

Figuur 13: Emissie van NMVOS in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-2030) 

 

42 
 



Figuur 14: Emissieverloop van NMVOS in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 
2006-2030) 

2006 2010 2015 2020 2025 2030

REF 80 70 70 71 73 74

EUR 80 62 61 59 59 59.8

VISI 80 55 51 48 46.4 46.0

doel 2020 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2
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PM2,5 

Figuur 15 en Figuur 16 tonen de ontwikkeling van de primaire PM2,5-emissies in Vlaanderen voor de 
drie scenario’s. Voor het Referentie- en het Europa-scenario wordt een gelijkaardig verloop van de 
emissies verwacht, namelijk aanvankelijk een emissiedaling in de periode 2006 - 2015, die gevolgd 
wordt door een stijging van de emissies t.e.m. 2030. De voorspelde stijging van de emissies is vooral 
te wijten aan een stijging van de uitstoot in de sectoren industrie en energie. Deze stijging is voor de 
energiesector vooral te wijten aan de verhoogde inzet van steenkoolcentrales. Voor de kleinste en 
meest schadelijke stofdeeltjes volstaan de verregaande ontstoffing en ontzwaveling in de nieuwe 
kolencentrales niet om het effect van het verhoogd steenkoolgebruik bij elektriciteitsproductie op te 
vangen.    

De evolutie van de PM2,5-emissie houdt gelijke tred met het energiegebruik in de verschillende 
scenario’s. De beschouwde energie- en klimaatmaatregelen zijn totaal ontoereikend om de industriële 
emissie van fijn stof verder in te perken. 

Daarentegen dalen de emissies in de sector transport licht door strengere emissienormen en 
wijzigingen in het gebruik van nieuwe technologieën en alternatieve brandstoffen. Voor de andere 
sectoren blijven de emissies constant. In het Referentiescenario zijn dan ook de emissies voor 2030 
hoger dan deze voor 2006. 

In het Visionair scenario wordt een blijvende daling in de loop der jaren verwacht (met uitzondering 
van 2030 t.o.v. 2025). Voor de sectoren handel en diensten, transport en landbouw, worden geen 
noemenswaardige verschillen t.o.v. het EUR-scenario verwacht. De dalende trend is het gevolg van 
een gewijzigde situatie in de sectoren energie, industrie en huishoudens. De emissies van de 
industriële sector in het VISI scenario stijgen over de hele periode. Voor de energiesector is er eerst 
een daling van 2006-2010, nadien terug een stijging. 

In de sector industrie is de extra reductie t.o.v het REF- en EUR-scenario grotendeels het gevolg van 
het feit dat het VISI-scenario gebaseerd is op het principe van de elastische vraag. De emissiedaling 
in de sector energie is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van hernieuwbare energie, in 
casu, wind- en zonne-energie. 
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In de sector huishoudens wordt in alle scenario’s rekening gehouden met een toenemend gebruik van 
biomassa, in casu hout, waarvoor de stofemissies vele malen groter zijn dan van aardgas en andere 
fossiele brandstoffen. In het EUR- en VISI-scenario wordt echter aangenomen dat de verbranding 
verschuift van zeer inefficiënte houtkachels of zelfs open haarden naar meer efficiënte vormen van 
houtverbranding zoals houtpelletkachels of –ketels en eventueel inbouwcassettes i.p.v. open haarden, 
waardoor ondanks het stijgend aandeel van de houtverbranding een daling in stofemissies verwacht 
wordt. In het VISI-scenario wordt bovendien een minder snelle stijging van houtverbranding ten 
voordele van zonnewarmte, omgevingswarmte en warmte geleverd door derden verwacht, hetgeen 
verklaart waarom de huishoudelijke emissies in het VISI-scenario sneller dalen dan in het EUR-
scenario.   

In geen van de drie scenario’s wordt met de beschouwde maatregelen de indicatieve 2020 doelstelling 
gehaald.  

Figuur 15: Emissie van PM2,5 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-2030) 
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Figuur 16: Emissieverloop van PM2,5 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-
2030) 

2006 2010 2015 2020 2025 2030

REF 13 12 12 12 13 14

EUR 13 12 12 12 12 12.8

VISI 13 12 12 11 11.2 11.3

doel 2020 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16
emissie (kton)

 

PM10 

Figuur 17 en Figuur 18 tonen de evolutie van de Vlaamse primaire PM10-emissies voor de drie 
scenario’s. Het verloop in tijd van de PM10- en de PM2,5-emissies is gelijkaardig. Voor het Referentie- 
en het Europa-scenario stijgen de PM10-emissies vanaf 2020 na een aanvankelijke daling. In 2030 is 
de PM10-emissie in het Referentiescenario zelfs hoger dan de emissies in 2006. In het Visionair 
scenario wordt eerder een stagnatie vanaf 2020 verwacht.  

In het VISI-scenario worden - net als bij de PM2,5 - geen noemenswaardige verschillen t.o.v. het 
EUR-scenario verwacht voor de sectoren handel en diensten, transport en landbouw. De stagnatie, of 
op zijn minst de duidelijk lichtere stijging vanaf 2020 in het VISI-scenario t.o.v. de stijging in het EUR-
scenario, is het gevolg van een gewijzigde situatie in de sectoren energie en huishoudens, en in 
mindere mate de industrie. De aannames en gevolgen werden uitvoerig besproken voor PM2,5.  

In geen van de drie scenario’s wordt met de beschouwde maatregelen de indicatieve 2020 doelstelling 
gehaald. 
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Figuur 17: Emissie van PM10 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-2030) 

 

Figuur 18: Emissieverloop van PM10 in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006-
2030) 
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3.2 Internationale emissies 

3.2.1 IIASA scenario’s 

Om de impact van emissiereductiemaatregelen op de luchtkwaliteit door te rekenen wordt het 
BelEUROS luchtkwaliteitsmodel gebruikt. Dit model gebruikt als input emissiegegevens voor heel 
Europa. Dit maakt het noodzakelijk om de Vlaamse emissieprognoses uit de verschillende 
sectorstudies binnen de Milieuverkenning 2030 aan te vullen met emissieprognoses voor het 
Brusselse Hoofdstedelijke en het Waalse Gewest en andere Europese landen.  

Europese emissiegegevens werden verkregen bij IIASA (‘International Institute for Applied Systems 
Analysis’) in Laxenburg, Oostenrijk. Bij IIASA staan in totaal 7 Europese emissiescenario’s ter 
beschikking die i.h.k.v. het 6de NEC-rapport berekend werden. Deze 7 scenario’s zijn: 

 C&E package, current policy 

 C&E package, current legislation 

 NEC2007 baseline, current policy 

 NEC2007 baseline, current legislation (= REF-scenario Milieuverkenning 2030) 

 C&E package, OPTV5 (= EUR-scenario Milieuverkenning 2030) 

 C&E package, EP targets, OPTV5 

 C&E package, MRRV5 

3.2.2 REF-scenario  

a. Algemene beschrijving 

Als Referentiescenario werd het “NEC2007baseline, current legislation-scenario” gekozen. Dit 
scenario werd speciaal voor de berekeningen binnen de Milieuverkenning 2030 door IIASA 
doorgerekend en voldoet bijgevolg aan de door VITO/VMM aangegeven specificaties, nl. geen C&E 
pakket, geen Euro VI norm voor het zwaar vrachtverkeer, geen update van de IPPC-richtlijn en de 
emissies voldoen niet aan de doelstellingen van de Thematische Strategie inzake Luchtverontreiniging 
in 2020.  

b. Emissies voor 2006, 2025 en 2030 

Het “NEC2007 baseline current legislation” emissiescenario bevat niet voor alle jaren die in de 
Milieuverkenning 2030 doorgerekend werden (2006, 2010, 2015, 2020, 2025 en 2030) 
emissiegegevens. Het scenario dat door IIASA ter beschikking werd gesteld bevat immers enkel 
emissiedata voor 2010, 2015 en 2020. Dit maakte het noodzakelijk om de emissies voor de overige 
jaren zelf in te schatten. Vooraleer de emissiegegevens in E-map werden opgenomen, werd de 
dataset daarom eerst vervolledigd aan de hand van intra- en extrapolaties van de beschikbare 
gegevens. Voor de details hieromtrent verwijzen we naar de MIRA rapporten 
(TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof; 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Fotochemische 
Luchtverontreiniging). 

3.2.3 EUR-scenario  

a. Algemene beschrijving 

Voor het EUR-scenario werd het “NEC #6 C&E Package, OPTV5-scenario” gekozen. Dit 
emissiescenario werd opgesteld door de emissies van de lidstaten van de Europese Unie zodanig te 
verdelen dat op de meest kostenefficiënte manier de doelstellingen van de Thematische Strategie 
worden gehaald. Hierbij werd tevens met de synergieën tussen het klimaat- en het 
luchtkwaliteitsbeleid rekening gehouden. In dit scenario wordt eveneens verondersteld dat de 
milieudoelstellingen van de Europese thematische strategie rond luchtverontreiniging worden gehaald. 
Voor verdere details verwijzen we naar de MIRA rapporten (TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, 
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Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof; TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk 
rapport, Fotochemische Luchtverontreiniging). 

b. Emissies voor 2006, 2010, 2015, 2025 en 2030 

IIASA geeft voor het “NEC #6 C&E Package OPTV5” scenario enkel de emissies voor het jaar 2020. 
De reden hiervoor is dat IIASA zich niet kan (of wil) uitspreken over de snelheid van de implementatie 
van maatregelen om de doelstellingen van 2020 te bereiken. Enkel het doel ligt vast, niet de weg die 
naar dit doel moet leiden. Dit maakte het noodzakelijk om de emissies voor de overige jaren zelf in te 
schatten. Vooraleer de emissiegegevens van het “NEC #6 C&E Package OPTV5” scenario in E-map 
werden opgenomen, werd de dataset daarom eerst vervolledigd aan de hand van intra- en 
extrapolaties van de beschikbare gegevens. Voor de details hieromtrent verwijzen we naar de MIRA 
rapporten (TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof; 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Fotochemische 
Luchtverontreiniging). 

3.2.4 VISI-scenario  

a. Algemene beschrijving 

De scenario’s “C&E package, EP targets, OPTV5” en “C&E package, MRRV5” hebben (nog) lagere 
emissies dan het C&E package, OPTV5-scenario (EUR-scenario). Deze twee zijn daarom in principe 
geschikt om de buitenlandse emissies in het VISI-scenario te representeren. De emissies volgens het 
“C&E package, EP targets, OPTV5” scenario voldoen aan de eisen van het Europese Parlement. Het 
Europese Parlement heeft (iets) striktere doelstellingen voor 2020 geformuleerd dan die van de 
Thematische Strategie Luchtverontreiniging van de Europese Commissie. De emissies zijn dan ook 
voor de meeste lidstaten (een beetje) lager dan deze voor het “C&E package, OPTV5”-scenario, bv. 
voor België zijn dit 129,2 kt NOx i.p.v. 135,1 kt NOx. 

Het “C&E package, MRRV5”-scenario is een “maximum technically feasible emission reduction” 
scenario en maakt dus een inschatting van het emissiereductiepotentiaal door een volledige 
toepassing van de best-beschikbare technieken (en dus de bijhorende emissiereducties) die er 
momenteel op de markt zijn. Dit scenario veronderstelt echter geen emissiereducties door een 
(massale) overstap naar emissiearme brandstoffen of door gedragsveranderingen. De systematische 
keuze voor kleinere voertuigen, lagere temperatuur in woningen, wijziging in voedingsgewoontes of 
meer duurzaam verplaatsingsgedrag bijvoorbeeld, worden niet in rekening gebracht. De NOx emissies 
voor België bedragen in dit scenario 121,2 kt in 2020. 

Op de startvergadering voor dit project werd besloten om voor de Europese emissies het “C&E 
package, MRRV5”-scenario te gebruiken. 

b. Emissies voor 2006,2010, 2015, 2025 en 2030 

Net als voor het “NEC #6 C&E Package OPTV5”-scenario beschikt IIASA voor het “C&E package, 
MRRV5”-scenario enkel over de emissies voor het jaar 2020. De dataset werd daarom terug 
vervolledigd via intra- en extrapolaties van de beschikbare gegevens op dezelfde manier waarmee de 
intra- en extrapolaties van het EUR-scenario werden bepaald. Voor de details hieromtrent verwijzen 
we opnieuw naar de MIRA rapporten (TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk 
rapport, Zwevend Stof; TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, 
Fotochemische Luchtverontreiniging). 

3.2.5 Emissies voor internationale scheepvaart 

Via de IIASA-website zijn geen emissies voor de internationale scheepvaart beschikbaar, enkel de 
scheepvaartemissies binnen de territoriale wateren. Om dit probleem te verhelpen werden de 
scheepvaartemissies voor de E-map emissiepreprocessor tot nu toe bekomen via EMEP (via de 
WebDab-emissierapportage tool). EMEP rapporteert immers wel scheepvaartemissies voor de 
verschillende Europese zeegebieden, nl. de Noordzee, de Middellandse Zee, de Baltische Zee, de 
Zwarte Zee en het Noordoost-gedeelte van de Atlantische Oceaan. Een analyse van de EMEP 
gegevens heeft echter een aantal inconsistenties aangetoond. Na overleg met EMEP bleek dat de 
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huidige zeescheepvaartemissieprognoses voor 2010 en 2020 die in WebDab gerapporteerd worden 
niet consistent en ook niet langer up-to-date zijn.  

Bij IIASA verwijst men naar het 6de NEC-rapport, waarin een tabel met scheepvaartemissies voor 2020 
vermeld wordt. Deze waarden zijn te beschouwen als een “baseline scenario”, wat ongeveer 
overeenkomt met het REF-scenario van de Milieuverkenning 2030. Bij IIASA werd voor dit baseline 
scenario ook een tijdslijn bekomen. In Tabel 1worden de prognoses voor emissies afkomstig van de 
internationale scheepvaart voor de Europese zeegebieden weergegeven. De gegevens voor 2020 zijn 
ook terug te vinden in het 6de NEC-rapport.  

Tabel 1: Prognose voor de scheepvaartemissies voor de Europese zeegebieden gebruikt door IIASA 
(IIASA, 2008) 

Zeegebied Polluent Emissie, kton 
  2000 2005 2010 2015 2020 
NO Atlant. Oceaan SO2  494 558 628 710 804 
Baltische Zee SO2  187 211 133 151 171 
Zwarte Zee SO2  56 63 71 80 90 
Middellandse Zee SO2  1 070 1 212 1 331 1 511 1 714 
Noordzee SO2  443 501 316 358 406 
Totaal SO2  2 250 2 546 2 479 2 810 3 186 
       
NO Atlant. Oceaan NOx  723 794 871 956 1 048 
Baltische Zee NOx  278 305 335 368 404 
Zwarte Zee NOx  81 89 98 108 118 
Middellandse Zee NOx  1 564 1 725 1 900 2 096 2 312 
Noordzee NOx  649 713 783 861 946 
Totaal NOx  3 295 3 627 3 987 4 389 4 828 

Naast de cijfers voor dit baseline scenario vermeldt het 6de NEC-rapport ook emissiewaarden voor een 
scenario met beperking van het zwavelgehalte in het scheepsbrandstof tot 0,5 % S op de Noordzee 
en de Baltische Zee. Een aantal van de voor dit scenario gerapporteerde emissiewaarden bleken 
echter foutief in het 6de NEC-rapport vermeld te zijn (Cofala, 2009). Op aanvraag heeft Janusz Cofala 
op 16 maart 2009 een gecorrigeerde tabel opgestuurd met daarin de emissiewaarden voor 2020 voor 
het baseline scenario en voor het scenario met beperking van het S-gehalte tot 0,5 % (Tabel 2). 

Tabel 2: Vergelijking van de emissies van internationale scheepvaart in 2020 voor het baseline 
scenario en het scenario met een beperking tot 0,5 % S in brandstof in de SECA-gebieden (Cofala, 
2009) 

        Central case IMO MEPC57 case in Report #6

Emissions used for the central analysis Emissions resulting from the implementation of the proposed 
IMO regulation without the global 0.5% S fuel standard 

SO2 NOx NH3 VOC PM2.5 SO2 NOx NH3 VOC PM2.5

North-east 804 1048 0 40 91 804 1008 0 40 91
Atlantic 
Baltic Sea 171 404 0 17 29 14 349 0 17 6
Black Sea 91 118 0 5 10 90 113 0 5 10
Med. Sea 1714 2311 2 89 198 1714 2220 2 89 198
North Sea 406 946 1 37 68 32 817 1 37 13
Total 3186 4827 3 188 396 2654 4506 3 188 319  

De vergelijking van de meegenomen maatregelen in de Vlaamse scenario’s en in de IIASA scenario’s 
(baseline scenario en het meer ambitieuze scenario) heeft m.b.t. emissies afkomstig van scheepvaart 
de volgende conclusies opgeleverd:  

 Het IIASA baseline scenario kon (zonder verdere aanpassingen) gebruikt worden als REF-
scenario voor de Milieuverkenning 2030.  
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 Het Vlaamse EUR-scenario en het ambitieuze scenario van IIASA verschillen echter qua 
meegenomen maatregelen sterker van elkaar. Dit heeft vooral betrekking op de NOx-
emissies. Terwijl het Vlaamse EUR-scenario aanpassingen aan de scheepsmotoren 
veronderstelt (Tier II en Tier III standaard) wordt dit bij IIASA niet meegenomen bij de 
emissieprognose. De verlaging in S-gehalte van de scheepsbrandstof voor de Noordzee en 
de Baltische Zee zit wel in beide scenario’s.  

 Bij IIASA zijn geen cijfers beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het VISI-scenario. 

 IIASA geeft voor geen enkel scenario emissieprognoses voor de jaren 2025 en 2030. Voor 
deze jaren moest er dus altijd een extrapolatie uitgevoerd worden. 

Op basis van bovenstaande conclusies werden de internationale scheepvaartemissies als volgt 
bepaald: 

 REF-scenario: IIASA baseline scenario zonder verdere aanpassingen. Extrapolatie voor 2020 
en 2025, volgens een verschillende methodologie per zeegebied, indien nodig. 

 EUR-scenario: voor SO2: het IIASA ambitieuze scenario; voor NOx werd ervoor gekozen af te 
stappen van de IIASA cijfers en de trend af te leiden uit het Vlaamse EUR-scenario. 
Extrapolatie voor 2020 en 2025, volgens een verschillende methodologie per zeegebied, 
indien nodig. 

 VISI-scenario: per polluent, per zee emissies ingeschat op basis van een aantal aannames 
die uitgaan van een volledige toepassing van alle geplande maatregelen van IMO/MARPOL in 
de periode tot en met 2020. De voorgestelde methode is vooral gebaseerd op de volgende 
aannames:  

o de emissies voor het meer ambitieuze scenario (EUR-scenario) voor 2010 van 
IIASA zijn "correct";  

o voor 2010 zijn het VISI- en het EUR-scenario gelijk; 

o SO2-emissies voor toekomstige jaren kunnen berekend worden uit de verlaging 
van het S-gehalte van de brandstof in de SECA’s (Noordzee en Baltische Zee) en 
niet-SECA’s (de andere Europese zeegebieden); zie hiervoor Tabel 3. 

Tabel 3: Geplande normen voor het zwavelgehalte van scheepsbrandstof volgens MARPOL Annex VI 

Gebied Percentage S (massa/massa) 

Niet-SECA’s 

4.50% m/m t.e.m. 1 Januari 2012; 
3.50% m/m vanaf 1 Januari 2012; 
0.50% m/m vanaf 1 Januari 2020 

 

SECA’s 

1.50% m/m t.e.m. 1 Juli 2010; 
1.00% m/m vanaf 1 Juli 2010; 
0.10% m/m vanaf 1 Januari 2015 

 

o NOx emissies kunnen berekend worden uit de daling van de NOx emissies van 
de Tier II en Tier III engines in de ECA’s en niet-ECA’s; zie hiervoor Tabel 4. 
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Tabel 4: Geplande normen voor de NOx-emissies van de Tier II en Tier III standaard volgens 
MARPOL Annex VI 

Standaard 
Reductie NOx 

emissies t.o.v. de 
Tier I standaard 

Gebied Jaar van invoering 

Tier II - 20 % wereldwijd 2011 

Tier III - 80 % ECA’s 2016 

o PM-emissies kunnen ingeschat worden op basis van een methodologie 
voorgesteld in het TNO-rapport “Assessment of emissions of PM and NOx of sea-
going vessels by field measurements” (Duyzer et al., 2007) TNO-rapport 2006-A-
R0341/B; hierin staat vermeld dat: 

o de emissiefactor voor PMcoarse is (quasi) onafhankelijk van het S-gehalte 
van de brandstof wat betekent dat de PMcoarse-emissies constant zullen 
blijven over de jaren heen en ze zijn sowieso laag; 

o de emissiefactor voor PM2,5 kan ingeschat worden gebruikmakend van de 
volgende formule: EF(PM2,5) = 0.7733 * %S in brandstof + 1.7356. Er 
bestaat dus een lineair verband tussen het percentage S in brandstof en de 
PM2,5 emissie, maar de helling van de curve is kleiner dan 1; het 
veronderstellen van een 1:1-relatie %S:PM2,5-emissie zou volgens het TNO-
rapport niet correct zijn. De voorgestelde formule werd gebruikt om de 
PM2,5-emissies voor alle zeegebieden en alle jaren te berekenen; zie 
hiervoor Figuur 19; de lijn “PM2,5 - all” representeert alle types machines en 
werd gebruikt voor de berekeningen. 

Figuur 19: Emissiefactor voor PM2,5 in functie van het zwavelgehalte van de brandstof 
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Bron: TNO-rapport 2006-A-R0341/B 

o emissies 2020 = 2025 = 2030 omdat geen bijkomende emissiereductiemaat-
regelen gepland zijn. 

Op basis van deze aannames bekomen we voor het VISI-scenario significant lagere emissies dan 
voor het EUR-scenario. 

De uiteindelijke emissiewaarden voor de verschillende scenario’s worden samengevat in Tabel 5, 
Tabel 6 en Tabel 7. Ze worden bovendien getoond aan de hand van twee voorbeelden, namelijk de 
verkregen emissiewaarden voor de Noordzee (als voorbeeld voor een gebied waarin significante 
emissiereducties in het EUR-scenario aangenomen worden) (Figuur 20) en deze voor de 
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Middellandse Zee (als voorbeeld voor een gebied waarin voor SO2 geen emissiereducties 
verondersteld worden in het EUR-scenario, maar wel in het VISI-scenario) (Figuur 21). 

Tabel 5: Emissies voor de polluenten SO2 en NOx voor alle zeegebieden voor het REF-scenario 

Sea region Pollutant Emission, kt
2005 2010 2015 2020 2025 2030

NE Atlantic Ocean SO2 558 628 710 804 857 918
Baltic Sea SO2 211 133 151 171 182 195
Black Sea SO2 63 71 80 90 96 103
Mediterranean Sea SO2 1212 1331 1511 1714 1828 1957
North Sea SO2 501 316 358 406 433 464
NE Atlantic Ocean NOx 794 871 956 1048 1048 1048
Baltic Sea NOx 305 335 368 404 404 404
Black Sea NOx 89 98 108 118 118 118
Mediterranean Sea NOx 1725 1900 2096 2312 2312 2312
North Sea NOx 713 783 861 946 946 946
NE Atl ti O PM2 5 63 71 81 91 96 103

 

Tabel 6: Emissies voor de polluenten SO2 en NOx voor alle zeegebieden voor het EUR-scenario 

Sea region Pollutant Emission, kt
2010 2015 2020 2025 2030

NE Atlantic Ocean SO2 628 710 804 857 918
Baltic Sea SO2 133 13 13 14 15
Black Sea SO2 71 80 90 96 103
Mediterranean Sea SO2 1331 1511 1714 1828 1957
North Sea SO2 316 30 32 34 37
NE Atlantic Ocean NOx 871 939 1008 1008 1008
Baltic Sea NOx 335 315 240 192 154
Black Sea NOx 98 105 113 113 113
Mediterranean Sea NOx 1900 2060 2220 2220 2220
North Sea NOx 783 735 561 448 361  

Tabel 7: Emissies voor de polluenten SO2 en NOx voor alle zeegebieden voor het VISI-scenario 

Sea region Pollutant Emission, kt 

  2010 2015 2020 2025 2030 

NE Atlantic Ocean SO2 628 488 70 70 70 

Baltic Sea SO2 133 9 9 9 9 

Black Sea SO2 - - - - - 

Mediterranean Sea SO2 1331 1035 148 148 148 

North Sea SO2 316 21 21 21 21 

NE Atlantic Ocean NOx 871 697 697 697 697 

Baltic Sea NOx 335 268 67 67 67 

Black Sea NOx - - - - - 

Mediterranean Sea NOx 1900 1520 1520 1520 1520 

North Sea NOx 783 626 157 157 157 
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Figuur 20: Emissies voor NOx en SO2 voor de Noordzee 

 

Figuur 21: Emissies voor NOx en SO2 voor de Middellandse Zee 

 

3.2.6 Opvullen van emissies voor ontbrekende landen (“gap-filling”)  

Ondanks het feit dat IIASA in het nieuwe scenario “NEC2007 baseline current legislation” enkele 
landen heeft toegevoegd waarvoor emissies gerapporteerd worden, waren er nog steeds enkele 
landen binnen het BelEUROS domein, waarvoor geen emissies beschikbaar zijn. Een overzicht van 
deze landen wordt gegeven in Tabel 8. Uit deze tabel is duidelijk dat enige voorzichtigheid geboden is 
bij landen die historisch gezien gesplitst of samengenomen zijn (cfr. Duitsland vs. Oost- en West 
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Duitsland, Servië en Montenegro als één land vs. Servië en Montenegro afzonderlijk, Tsjechië en 
Slowakije vs. Tsjecho-Slowakije). Alle beschikbare data werden aan E-map toegevoegd. Indien via de 
webinterface een combinatie scenario/jaar wordt opgevraagd waarvoor geen emissies beschikbaar 
zijn voor een bepaald land, zal E-map automatisch een “gap-filling” uitvoeren. Dit houdt in dat voor dat 
specifieke land de emissies uit de EMEP-inventaris (www.emep.int) voor het overeenkomstige jaar 
worden toegevoegd. 

Tabel 8: Overzicht van de landen en gebieden waarvoor IIASA emissies ter beschikking stelt 

Landen/gebieden waarvoor 
IIASA historische 

emissiegegevens ter 
beschikking stelt 

Landen/gebieden waarvoor 
IIASA slechts in het 

NEC2007 baseline current 
legislation scenario 

emissiegegevens ter 
beschikking stelt 

Landen/gebieden waarvoor 
IIASA geen 

emissiegegevens ter 
beschikking stelt 

België Luxemburg Albanië Azerbeidjaan 

Bulgarije Malta Belarus Georgië 

Cyprus Nederland Bosnië en Herzegovina Groenland 

Denemarken Noorwegen Kaliningrad IJsland 

Duitsland Oostenrijk Kola/Karelia Kazakstan 

Oost-Duitsland Polen  Macedonië Kyrgystan 

West-Duitsland Portugal Moldavië Liechtenstein 

Estland Roemenië Oekraïne Monaco 

Finland Slowakije Servië en Montenegro Montenegro 

Frankrijk Slovenië St. Petersburg Noord-Afrika 

Griekenland Spanje Rest van Rusland Rusland 

Hongarije Tsjechië  Servië 

Ierland Turkije  Tsjecho-Slowakije 

Italië 
Verenigd 
Koninkrijk 

 Joegoslavië 

Kroatië Zweden   

Letland Zwitserland   

Litouwen Zeegebieden   

3.2.7 Combinatie van de Vlaamse emissies voor het REF-, EUR- en VISI -scenario met de niet-
Vlaamse emissies. 

Emissietotalen van de verschillende landen (per polluent per sector per jaar) werden met E-map 
gespreid en vervolgens gebruikt als input voor het BelEUROS- en het OPS-model. De Belgische 
emissietotalen die door IIASA berekend worden, worden binnen E-map herverdeeld over de drie 
Gewesten volgens een verdeelsleutel. Op deze manier worden emissietotalen bekomen voor het 
Vlaamse, het Brusselse Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest. Bij de spreiding binnen E-map worden 
de drie gewesten als het ware als afzonderlijke “landen” met eigen emissietotalen per polluent per 
sector beschouwd. 

Voor het Brusselse Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest worden de herverdeelde, door IIASA 
gerapporteerde, Belgische emissies gespreid. Voor Vlaanderen worden echter de Vlaamse 
emissieprognoses uit de sectorstudies gebruikt. Hiertoe werd de E-map emissie-preprocessor 
uitgebreid zodat het technisch mogelijk was om per sector en per polluent een emissiewaarde voor 
Vlaanderen vast te leggen.  

Bij deze aanpak is het belangrijk op te merken dat de Vlaamse emissieprognoses uit de sectorstudies 
sterk kunnen afwijken van de Vlaamse emissietotalen bekomen door de door IIASA gerapporteerde 
Belgische emissies te herverdelen en enkel de Vlaamse fractie te weerhouden. Dit heeft als gevolg 
dat, wanneer de gespreide emissies van het Vlaamse Gewest enerzijds en van het Brusselse 
Hoofdstedelijk en Waalse Gewest en het buitenland anderzijds gecombineerd worden, dit tot vreemde 
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resultaten, zoals een veel drastischere daling van emissies voor een bepaalde polluent in Vlaanderen 
dan in de overige gebieden, kan leiden. Dit probleem doet zich niet voor wanneer de Vlaamse 
emissieprognoses uit de sectorstudies weinig afwijken van de herverdeelde Belgische IIASA emissies 
of wanneer deze herverdeelde Belgische IIASA emissies voor Vlaanderen zouden gebruikt worden in 
plaats van de emissies uit de sectorstudies. 

3.2.8 Overzicht emissiegegevens 

In Tabel 9 is een overzicht gegeven van de emissiegegevens uit het VISI-scenario die als input voor 
E-map gebruikt werden. Voor een gelijkaardig overzicht van de emissiegegevens uit het REF- en het 
EUR-scenario verwijzen we naar de MIRA rapporten (TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, 
Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof; TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk 
rapport, Fotochemische Luchtverontreiniging). 

Tabel 9: Samenvattende tabel van de emissiegegevens die als input voor E-map gebruikt werden 

Scenario Jaar Regio Emissiegegevens 

VISI-scenario 2020 (startpunt)  Vlaanderen 
Emissieprognoses uit de 
verschillende sectorstudies 
binnen MIRA 2009 

  

 Brusselse Hoofdstedelijk en 
Waalse Gewest 

 Europese landen die reeds 
vroeger door IIASA 
gerapporteerd werden 

Emissiegegevens volgens 
GAINS scenario “NEC6 C&E 
package MRRV5”  

  

 Europese landen die enkel in 
“NEC2007 baseline current 
legislation” door IIASA 
gerapporteerd worden (1) 

“Gap-filling” met 
emissiegegevens van het 
GAINS scenario “NEC 2007 
baseline current legislation” 

   Internationale zee-emissies 
Inschatting op basis van 
aannames consistent met 
IMO/MARPOL maatregelen 

 
2010, 2015 
(afgeleid)  Vlaanderen 

Emissieprognoses uit de 
verschillende sectorstudies 
binnen MIRA 2009 

  

 Brusselse Hoofdstedelijk en 
Waalse Gewest 

 Europese landen die reeds 
vroeger door IIASA 
gerapporteerd werden 

 Europese landen die enkel in 
“NEC2007 baseline current 
legislation” door IIASA 
gerapporteerd worden (1) 

Interpolatie van de 
emissiegegevens: lineaire 
interpolatie van het verschil 
tussen emissiewaarde 2020 
van “NEC2007baseline, 
current legislation“ en ”NEC 6 
C&E Package MRRV5” per 
land, per sector en per 
polluent 
 

   Internationale zee-emissies 
Inschatting op basis van 
aannames consistent met 
IMO/MARPOL maatregelen 

 
2025, 2030 
(afgeleid)  Vlaanderen 

Emissieprognoses uit de 
verschillende sectorstudies 
binnen MIRA 2009 

  

 Brusselse Hoofdstedelijk en 
Waalse Gewest 

 Europese landen die reeds 
vroeger door IIASA 
gerapporteerd werden 

 Europese landen die enkel in 
“NEC2007 baseline current 
legislation” door IIASA 
gerapporteerd worden (1) 

Extrapolatie van de 
emissiegegevens volgens de 
trends in de Vlaamse 
emissieprognoses (2) 
 

   Internationale zee-emissies 
Inschatting op basis van 
aannames consistent met 
IMO/MARPOL maatregelen 
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(1) Albanië, Bosnië en Herzegovina, Belarus, Moldavië, Macedonië, Kaliningrad, Kola/Karelia, St. Petersburg, Rest van Rusland, 
Oekraïne, Servië en Montenegro 
 (2) Toepassing van de trend in Vlaamse emissies (geaggregeerd naar SNAP-sectoren) 2025 tov. 2020 en 2030 tov. 2020 van 
Vlaams VISI-scenario op de emissies 2020 van “NEC6 CandE package MRRV5” (één waarde per polluent per sector, 
toegepast op alle landen) 

3.3 Vergelijking trend Vlaamse en niet-Vlaamse emissies 

3.3.1 REF-scenario 

Voor een bespreking van de trendverschillen tussen Vlaamse en niet-Vlaamse emissies verwijzen we 
naar de MIRA rapporten (TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof; 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Fotochemische Luchtverontreiniging). 

3.3.2 EUR-scenario 

Voor een bespreking van de trendverschillen tussen Vlaamse en niet-Vlaamse emissies verwijzen we 
naar de MIRA rapporten (TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Zwevend Stof; 
TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009, Wetenschappelijk rapport, Fotochemische Luchtverontreiniging). 

3.3.3 VISI-scenario 

Figuur 22 t.e.m. Figuur 27 tonen voor alle polluenten de vergelijking van de emissies voor het VISI-
scenario voor de jaren 2006 (basisjaar), 2010, 2015 en 2020 voor Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk en 
Nederland. De emissiewaarde van het jaar 2006 is telkens genomen als 100 %. 

De vergelijking is in deze grafieken opgemaakt voor het Vlaamse VISI-scenario (uit de sectorstudies) 
voor 2010, 2015 en 2020 en voor de buurlanden uit het IIASA-scenario “C&E Package MRRV5” voor 
het jaar 2020. De emissies voor de buurlanden voor 2010 en 2015 zijn de geïnterpoleerde emissies 
zoals gebruikt voor de luchtkwaliteitsberekeningen, d.w.z. het verschil tussen de emissies voor het 
VISI- en REF-scenario in 2020 is gelijkmatig over de tijd verdeeld, zodat 1/3 van dit verschil in 2010 
en 2/3 van dit verschil in 2015 toegepast werd op de emissies van de respectieve zichtjaren van het 
REF-scenario. 

Figuur 22: NH3-emissies in Vlaanderen en de buurlanden voor het VISI-scenario 

 

56 
 



Figuur 23: NOx-emissies in Vlaanderen en de buurlanden voor het VISI-scenario 

 

Figuur 24: SO2-emissies in Vlaanderen en de buurlanden voor het VISI-scenario 
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Figuur 25: NMVOS-emissies in Vlaanderen en de buurlanden voor het VISI-scenario 

 

Figuur 26: PM2,5-emissies in Vlaanderen en de buurlanden voor het VISI-scenario 
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Figuur 27: PM10-emissies in Vlaanderen en de buurlanden voor het VISI-scenario 
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4 Resultaten en bespreking 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voor de verschillende indicatoren voor zwevend stof en voor 
ozon voor het VISI-scenario voorgesteld en besproken. De resultaten worden ook telkens vergeleken 
met de (geactualiseerde) resultaten van het REF- en het EUR-scenario, uit de Milieuverkenning 2030, 
om op deze manier tot een consistente set van resultaten voor de drie mogelijke emissiescenario’s te 
komen. De gemiddelde resultaten voor Vlaanderen worden samen met kaarten (3x3 km resolutie) 
voor België weergegeven. 

4.1 Zwevend stof (PM10 en PM2,5) 

4.1.1 Jaargemiddelde PM10-concentraties 

Figuur 28 toont de evolutie van de jaargemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen (ruimtelijk 
gemiddelde via de 3x3 km gridcellen in Vlaanderen, zie 2.3.6) voor het referentie-, het Europa- en het 
Visionair scenario. Het basisjaar 2007 en alle scenariojaren werden berekend met de meteorologische 
dataset uit 2007. Voor het basisjaar 2007 werden emissies voor het jaar 2006 gebruikt en voor de 
scenariojaren telkens de (verwachte) emissies voor het respectievelijke jaar. Voor het 
referentiescenario is er voor de jaren 2007 t.e.m. 2015 een daling van de PM10-concentraties waar te 
nemen die echter gevolgd wordt door een lichte stijging in de jaren 2020 t.e.m. 2030. Over de hele 
periode beschouwd zullen de jaargemiddelde PM10-concentraties dalen met 11 % van 27 µg/m3 naar 
24 µg/m³. Tussen 2010 en 2030 stagneren de PM10 concentraties in het referentiescenario.  

Voor het Europa-scenario wordt een sterkere daling van de jaargemiddelde PM10-concentraties 
verwacht en deze daling zet zich voort over de hele periode t.e.m. 2030. Voor het Europa-scenario 
2030 wordt een jaargemiddelde PM10-concentratie berekend van 20 µg/m³, wat overeenkomt met een 
daling van 7 µg/m3 (26 %) t.o.v. het basisjaar 2007. Dit zou een substantiële vermindering van de 
PM10-concentratie betekenen en toont het effect van de bijkomende Vlaamse en buitenlandse 
emissiereducties t.o.v. het referentiescenario.  

In het Visionair scenario worden nog eens significant lagere jaargemiddelde PM10-concentraties 
berekend t.o.v. het Europa-scenario. De PM10-concentraties dalen, gemiddeld over Vlaanderen, tot 
op 18 µg/m3 vanaf 2020. Over de hele periode betekent dit een daling van 9 µg/m3 (33 %) van 27 
µg/m3 naar 18 µg/m3.   

De bijkomende Vlaamse en Europese emissiereducties gedefinieerd in het Europa- en het Visionair 
scenario hebben dus een positief effect op de jaargemiddelde PM10-concentraties. Om effectief tot 
een daling van de jaargemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen te komen zijn de emissies 
volgens het referentiescenario duidelijk onvoldoende. Verdere bijkomende emissiereducties zoals in 
het Europa- of het Visionair scenario zijn hiervoor noodzakelijk. 
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Figuur 28: Jaargemiddelde PM10-concentratie (ruimtelijk gemiddelde) in Vlaanderen voor het REF-, 
EUR- en VISI-scenario 
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Figuur 29 toont de jaargemiddelde PM10-concentraties voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het 
referentiescenario, het Europa-scenario en het Visionair scenario voor alle scenariojaren. Bovenaan in 
de grafiek wordt de kaart voor het basisjaar 2007 (de geïnterpoleerde metingen van 2007) getoond. In 
de kaartjes daaronder staat telkens de kaart voor het referentiescenario aan de linkerkant, de kaart 
voor het Europa-scenario van hetzelfde jaar in de middelste kolom en de kaart voor het Visionair 
scenario aan de rechterkant. De kaarten voor het referentie- en Europa-scenario tonen een 
vergelijkbaar verloop als de ruimtelijk gemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen. Voor het 
referentiescenario wordt er net zoals in Vlaanderen ook in Brussel en in Wallonië een eerder kleine 
daling van de jaargemiddelde PM10-concentraties berekend voor de jaren 2010 en 2015 t.o.v. het 
basisjaar 2007. Vanaf 2015 zouden de jaargemiddelde PM10-concentraties terug licht toenemen. Ook 
voor de provincie West-Vlaanderen die momenteel de regio is met de hoogste jaargemiddelde PM10-
concentraties in België, worden er iets lagere PM10-concentraties verwacht voor de jaren t.e.m. 2015, 
maar nadien (tot 2030) wordt geen verdere daling van de PM10-concentraties meer verwacht.  

Uit de concentratiekaarten voor het Europa-scenario blijkt daarentegen dat er een sterkere daling van 
de jaargemiddelde PM10-concentraties verwacht kan worden tem. 2020, gevolgd door een 
stabilisering van de jaargemiddelde concentraties. Dit is vooral het geval voor de belangrijkste ’Hot 
Spots’ in België, met name voor de regio’s Zuid West-Vlaanderen, de Gentse Kanaalzone en de 
agglomeraties Luik en Charleroi. 

In het Visionair scenario daarentegen worden (t.o.v. het Europa-scenario) bijkomende substantiële 
dalingen van de jaargemiddelde PM10-concentraties voor de periode tem. 2020 verwacht. Nadien 
stabiliseren ook in het  VISI-scenario de PM10-concentraties t.e.m. 2030. 
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Figuur 29: Jaargemiddelde PM10-concentraties voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het REF-, EUR- en VISI-scenario voor alle jaren 
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Wanneer we de berekende PM10-concentraties aan de Europese PM10-jaarnorm van 40 µg/m³ 
toetsen, kan gesteld worden dat deze norm, die momenteel al in quasi alle meetstations gehaald 
wordt, ook in de toekomst voor geen van de onderzochte scenario’s een probleem vormt.  

Volgens de doelstellingen van het Vlaamse ViA-plan (’Vlaanderen in actie’) dient de jaargemiddelde 
PM10-concentratie in 2020, 25 % lager te zijn t.o.v. het jaar 2007. De berekeningen uitgevoerd in 
deze studie tonen aan dat we voor het referentiescenario een daling van de jaargemiddelde PM10-
concentraties tussen 2007 en 2020 met 11 % kunnen verwachten. De doelstelling van VIA lijkt dus 
niet haalbaar wanneer de emissies evolueren zoals beschreven in het referentiescenario. Voor het 
Europa-scenario berekenen we een daling van de jaargemiddelde PM10-concentraties met 22 % in 
2020 t.o.v. 2007. Met de bijkomende emissiereducties voorgesteld in het Europa-scenario t.o.v. het 
referentiescenario zou deze doelstelling dus haalbaar kunnen zijn. In het Visionair scenario bedraagt 
de voorspelde daling tegen 2020 t.o.v. 2007 33 %, dus ruim boven de doelstelling van 25 %. Er dient 
hierbij echter opgemerkt te worden dat in 2020 vergelijkbare meteorologische condities verondersteld 
worden zoals in het basisjaar 2007. In jaren met meteorologische omstandigheden zoals in het 
uitzonderlijke jaar 2003 zullen de VIA-doelstellingen niet haalbaar zijn (zie hoofdstuk 4.1.4). 

4.1.2 Daggemiddelde PM10-concentraties 

In Figuur 30 worden de overschrijdingen van de EU dagnorm van 50 µg/m3 getoond. Als indicator 
wordt het percentage van de bevolking gebruikt die in Vlaanderen op meer dan 35 dagen blootgesteld 
wordt aan daggemiddelde PM10-concentraties hoger dan 50 µg/m3. Uit de grafiek blijkt dat er voor 
deze overschrijdingsindicator een significante daling berekend wordt in zowel het referentiescenario 
(tot 2020) en, in nog veel sterkere mate, in het Europa- en het Visionair scenario. Het percentage van 
de inwoners van Vlaanderen dat op teveel (>35) dagen wordt blootgesteld aan daggemiddelde 
concentraties hoger dan 50 µg/m³ daalt van ongeveer 34 % in het basisjaar 2007 tot 12 % in 2020 
volgens het referentiescenario, daarna volgt terug een lichte stijging tot 2030. Volgens het Europa-
scenario valt de blootstellingsindicator vanaf 2020 op 0 %, en volgens het Visionair scenario wordt 0 
% vanaf 2015 bereikt. Ondanks de toch eerder bescheiden dalingen van de jaargemiddelde PM10-
concentraties heeft de daling van de PM10-concentraties een duidelijke impact op het aantal dagen 
met daggemiddelde PM10-waarden hoger dan 50 µg/m3. Omwille van de drempelwaarde voor de 
daggemiddelde PM10-concentraties kan een kleine daling van de fijnstofconcentraties een gevoelige 
daling van het aantal dagen met daggemiddelde concentratie hoger dan 50 µg/m3 betekenen. We 
moeten hier wel rekening houden met de grotere onzekerheid op de modellering van de 
daggemiddelde concentraties en dus ook het aantal overschrijdingen. Dit betekent ook dat de 
onzekerheid op het percentage van de blootgestelde bevolking groot is. 

Figuur 30: Percentage van de bevolking in Vlaanderen dat op meer dan 35 dagen blootgesteld wordt 
aan daggemiddelde concentraties hoger dan 50 µg/m³ 
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Figuur 31 toont het aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m3 voor alle 
3x3 km gridcellen in België voor het referentie-, het Europa- en het Visionair scenario voor alle 
scenariojaren. Uit de kaarten blijkt dat het aantal overschrijdingen van de Europese PM10-dagnorm 
van 50 µg/m³ significant daalt. Gridcellen met een rode of bruine kleur hebben 36 of meer dagen met 
daggemiddelde PM10-concentraties hoger dan 50 µg/m3. Op deze plaatsen wordt de Europese 
dagnorm dus overschreden. 

Ondanks de verbetering van de situatie in het referentiescenario t.o.v. het basisjaar 2007 blijven er in 
2020 (het jaar met het kleinste aantal overschrijdingen in het referentiescenario) nog problemen met 
deze indicator in alle Vlaamse “Hot Spot” gebieden. Het aantal overschrijdingsdagen zal in dit 
emissiescenario niet onder 35 dalen op heel wat plaatsen in Vlaanderen. De geplande 
emissiereducties van het referentiescenario zijn dus duidelijk onvoldoende om de Europese dagnorm 
voor PM10 te halen. 

In het Europa-scenario wordt voor de scenariojaren een significante verbetering van de situatie t.o.v. 
het referentiescenario verwacht. Volgens het Europa-scenario zouden de problemen met 
overschrijdingen van de PM10-dagnorm, ook in de “Hot Spot” gebieden grotendeels opgelost kunnen 
worden tegen 2020. Op een beperkt aantal locaties zouden er mogelijk nog overschrijdingen kunnen 
voorkomen (vooral in de Maasvallei). Hierbij veronderstellen we ook dat de meteorologische 
omstandigheden in 2020 dezelfde zijn zoals in 2007. 

Zoals op de kaarten te zien is, wordt in het Visionair scenario een bijkomende significante verbetering 
van de situatie t.o.v. het Europa-scenario verwacht. Vanaf 2015 zouden er volgens het VISI-scenario 
bijna geen overschrijdingen meer voorkomen en vanaf 2020 worden er zelfs voor geen enkele plaats 
in België meer dan 35 overschrijdingsdagen berekend. De bijkomende emissiereducties voorzien in 
het VISI-scenario zullen er dus voor zorgen dat er (op basis van de 3*3 km RIO-gridcellen) nergens in 
België meer overschrijdingen van de Europese dagnorm voorkomen.  

Een toetsing aan de EU daggemiddelde PM10-grenswaarde toont aan dat er in het referentiescenario 
zelfs in 2020 in zowat alle agglomeraties in België (Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi en de regio rond 
Kortrijk) nog meer dan 35 dagen met daggemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m3 zullen 
voorkomen. Volgens het Europa-scenario zijn er vanaf 2015 beduidend minder gebieden met meer 
dan 35 overschrijdingsdagen. Vanaf 2020 worden er in het Europa-scenario slechts nog op een 
beperkt aantal plaatsen overschrijdingen verwacht. Door bijkomende specifieke lokale maatregelen 
die niet meegenomen werden in de modellering (bv. bannen van meest vervuilende wagens in de 
binnenstad zoals in een aantal steden in Duitsland, bijkomende maatregelen die zorgen voor lagere 
industriële diffusie emissies) zou de EU-norm eventueel wel gehaald kunnen worden, misschien zelfs 
al vanaf 2015. Voor het VISI-scenario kan de EU-norm vanaf 2020, eventueel al vanaf 2015 gehaald 
worden. 



Figuur 31: Aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m3 voor alle 3x3 km gridcellen in België voor REF (links), EUR (midden) en 
VISI (rechts)  
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4.1.3 Jaargemiddelde PM2,5-concentraties 

Figuur 32 toont de jaargemiddelde PM2,5-concentraties voor Vlaanderen in het referentiescenario, het 
Europa-scenario en het Visionair scenario. De evolutie van de PM2,5-concentraties is zeer 
gelijkaardig met de evolutie van de PM10-concentraties. In het referentiescenario wordt een daling 
van de concentraties voorspeld t.e.m. 2020, gevolgd door een lichte stijging van de PM2,5-
concentraties daarna. Voor het Europa-scenario en het Visionair scenario wordt ook voor PM2,5 een 
daling over de gehele beschouwde periode berekend. Deze daling is het meest uitgesproken in de 
periode t.e.m. 2020. 

De ruimtelijk gemiddelde PM2,5-concentratie in Vlaanderen is in het basisjaar 2007 19 µg/m3. In het 
referentiescenario daalt de PM2,5-concentratie naar 16 µg/m3 in 2020, een daling van 3 µg/m3 (of 16 
%). In het Europa-scenario kan een daling met 6 µg/m3 tot 13 µg/m3 in 2030 (of 32 %) gerealiseerd 
worden en in het Visionair scenario zelfs een daling met 8 µg/m3 tot 11 µg/m3 (of 42 %). De 
voorspelde concentratiedaling is dus ook voor PM2,5 in het Europa-scenario (2 keer) en het Visionair 
scenario (meer dan 2,5 keer) aanzienlijk groter dan in het referentiescenario.  

Ook voor PM2,5 zullen de bijkomende Vlaamse en Europese emissiereducties volgens het Europa- 
en het Visionair scenario zorgen voor een significantere daling van de jaargemiddelde concentraties 
met dus een positief effect op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. 

Figuur 32: Jaargemiddelde PM2,5-concentratie (ruimtelijk gemiddelde) in Vlaanderen voor het REF-, 
EUR- en VISI-scenario 
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Figuur 33 toont de jaargemiddelde PM2,5-concentraties voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het 
referentie-, het Europa- en het Visionair scenario voor alle jaren. De kaarten vertonen een 
vergelijkbaar beeld met deze voor de jaargemiddelde PM10-concentraties. Voor het referentiescenario 
wordt er een lichte daling van de PM2,5-concentraties verwacht maar deze daling blijft wel redelijk 
beperkt. Op de kaarten voor het Europa-scenario is er een bijkomende daling van de PM2,5-
concentraties merkbaar t.o.v. deze voor het referentiescenario. De situatie in de ’Hot Spot’ gebieden 
West-Vlaanderen, Gentse Kanaalzone, Antwerpen, Luik en Charleroi zal bij emissiereducties zoals 
voorspeld in het Europa-scenario aanzienlijk verbeteren. De emissiereducties volgens het Visionair 
scenario zorgen voor bijkomende concentratiedalingen t.o.v. het Europa-scenario.  
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Figuur 33: Jaargemiddelde PM2,5-concentraties voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het REF- (links), EUR- (midden) en VISI- (rechts) scenario voor alle 
jaren 
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Door de EU is vanaf 2010 een jaargemiddelde PM2,5-concentratie van maximaal 25 µg/m3 als 
streefwaarde voorzien. In 2015 wordt deze streefwaarde een grenswaarde. Vanaf 2020 wordt een 
indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 vooropgesteld. In 2013 kan deze indicatieve grenswaarde 
eventueel herzien worden. Wanneer we de berekende jaargemiddelde PM2,5-concentraties voor 
Vlaanderen aan deze streef- en grenswaarden toetsen, krijgen we het volgende beeld: 

 De jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 25 µg/m3 zal in 2010 in het referentiescenario 
vermoedelijk nog op een aantal plaatsen overschreden worden. In het Europa-scenario en 
zeker in het Visionair scenario is de streefwaarde op de meeste plaatsen wel haalbaar. Of de 
streefwaarde in het Europa-scenario ook in smalle straten met veel verkeer (in de grote 
agglomeraties) gehaald zal worden, is minder waarschijnlijk. De bijdrage van het verkeer aan 
de jaargemiddelde PM2,5 concentraties in zo’n ‘streetcanyons’ wordt in 2010 immers geschat 
op 8 µg/m³ (EEA, 2005). 

 In 2015 zal in het referentiescenario de grenswaarde van 25 µg/m³ mogelijk nog op een zeer 
beperkt aantal plaatsen overschreden worden. In het Europa-scenario en het VISI-scenario 
zou de grenswaarde volgens de berekeningen in alle RIO-gridcellen wel gehaald worden. Ook 
hier is het niet zeker of dit ook het geval zal zijn in smalle straten met veel verkeer. De 
bijdrage van het verkeer aan de jaargemiddelde PM2,5-concentraties wordt (in smalle straten 
met veel verkeer) in 2015 nog geschat op 4 µg/m³ (EEA, 2005). 

 Een jaargemiddelde PM2,5-concentratie van maximaal 20 µg/m3 in 2020 is volgens het 
referentiescenario niet haalbaar in een aantal zones in het westen van Vlaanderen en in en 
rond de grote agglomeraties en havengebieden. Wanneer de emissies verder dalen zoals 
verwacht in het Europa-scenario kan deze indicatieve grenswaarde op quasi alle plaatsen wel 
gehaald worden. Voor het VISI-scenario zal dit zeker het geval zijn wanneer uitgegaan wordt 
van meteocondities zoals in het jaar 2007. Naast een grens-, streef- en indicatieve 
grenswaarde voorziet de EU-richtlijn 2008/50/EG ook nog een vermindering van de nationale 
‘gemiddelde blootstellingsindex’ (GBI). Deze index dient bepaald te worden in stedelijke 
achtergrondgebieden in de periode 2008-2010 (of 2009-2011) en moet met een bepaald 
percentage (dat afhangt van de concentratieniveaus in de startperiode) gereduceerd worden 
tegen de periode 2018-2020. Volgens het referentiescenario zal de gemiddelde PM2,5-
concentratie in 2020 maar dalen met slechts 11 % en is het onwaarschijnlijk dat de EU-
doelstelling gehaald zal worden. In het Europa-scenario daalt de ruimtelijk gemiddelde 
(Vlaanderen) PM2,5-concentratie in 2020 met 18 % t.o.v. 2010. Alhoewel de ‘start’ GBI 
bepaald dient te worden over een periode van drie jaar en in stedelijke achtergrondgebieden, 
lijkt de EU-doelstelling haalbaar. Met de emissies volgens het VISI-scenario zou de 
vermindering in jaargemiddelde PM2,5-concentratie tussen 2010 en 2020 zelfs 35 % 
bedragen.  

Het is momenteel nog niet mogelijk om de ruimtelijke spreiding van PM2,5 (in het basisjaar 2007) te 
bepalen via de RIO-corine interpolatietechniek. De PM2,5-kaarten werden gemaakt via de door 
BelEUROS gemodelleerde verhouding PM2,5/PM10. De ruimtelijke spreiding van PM2,5 is dus sterk 
gelinkt aan de spreiding van de PM10-concentraties. Alhoewel er een goede correlatie is tussen zowel 
de gemodelleerde als de gemeten PM2,5- en PM10-concentraties blijft de vraag of deze spreiding de 
meest optimale is. Dit zal later wanneer meer PM2,5-meetstations en een langere tijdreeks 
beschikbaar is, moeten blijken. 

4.1.4 Invloed van meteo en klimaatverandering op zwevend stof 

Figuur 34 toont nog eens de evolutie van de jaargemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen en 
bijkomend de invloed van het klimaatscenario 2003 (als voorbeeld van een extreme meteosituatie die 
zich door de klimaatverandering in de toekomst vaker zou kunnen voordoen) op de PM10-
concentraties op basis van het referentie-, het Europa- en het Visionair scenario voor het jaar 2030.  

De invloed van de meteorologische omstandigheden op de jaargemiddelde PM10-concentraties is 
significant. In het referentiescenario wordt met meteo 2003 een PM10-concentratie berekend van 
30µg/m3 t.o.v. 24 µg/m3 met meteo 2007. Dit is een verschil van 20 %. Voor het Europa-scenario is 
dat 25 µg/m3 PM10 met meteo 2003 t.o.v. 20 µg/m3 met meteo 2007 wat ook een verschil is van 20 %. 
In het Visionair scenario bedraagt de PM10-concentratie 18 µg/m3 met de meteo van 2007 en 22 
µg/m3 met de extreme meteo 2003. Dit is een verschil van 18 %.  
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Deze resultaten tonen aan dat de verwachte toekomstige emissiedalingen grotendeels of zelfs 
helemaal teniet gedaan worden door ongunstige meteocondities. Bij emissies volgens het REF-
scenario zal de jaargemiddelde PM10-concentratie in 2030 met ongunstige meteo zelfs een stuk 
hoger kunnen liggen dan in 2007. In het EUR-scenario zou de PM10-concentratie in 2030 met 
ongunstige meteo-omstandigheden bijna even hoog kunnen zijn zoals in 2007. Enkel de emissies van 
het VISI-scenario zullen voldoende zijn om de ongunstige effecten van extreme meteo te 
compenseren. Voor VISI 2030 berekenen we zelfs met ongunstige meteo significant lagere PM10-
concentraties dan in 2007. Dit betekent dat we bij de toetsing aan Europese normen best een 
“veiligheidsmarge” hanteren om rekening te houden met extreme meteorologische omstandigheden. 

Figuur 34: Invloed van het klimaatscenario op de (ruimtelijke) jaargemiddelde PM10-concentraties in 
Vlaanderen 
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Figuur 35 toont de RIO-kaarten voor de jaargemiddelde PM10-concentratie in het REF-, het EUR- en 
het VISI-scenario 2030, telkens met in de linkerkolom de situatie met de (normale) meteo 2007 en in 
de rechterkolom de situatie met de (extreme) meteo 2003. In de bovenste rij van de figuur staan de 
kaarten met de geïnterpoleerde meetwaarden van 2007 (links) en 2003 (rechts). Ook in deze grafiek 
is de impact van de gebruikte meteo op de jaargemiddelde PM10-concentraties duidelijk te zien. 
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Figuur 35: Invloed van extreme meteo op de PM10 jaargemiddelde concentraties (3x3 km kaartjes) 
voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030. Kaartjes met (gemiddelde) meteo 2007 staan aan de 
linkerkant, kaartjes met (extreme) meteo 2003 aan de rechterkant. De metingen 2007 (links) en 2003 
(rechts) staan bovenaan. 
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Figuur 36 toont dat in een “normaal” meteojaar (2007), een spectaculaire daling van het percentage 
van de bevolking dat op meer dan 35 dagen blootgesteld wordt aan daggemiddelde PM10 
concentraties hoger dan 50 µg/m³ bereikt kan worden. Dit vooral in het EUR- en het VISI-scenario. 
Wanneer echter de (extreme) meteo 2003 gebruikt wordt i.p.v. de meteo 2007 zien we in Figuur 36 
dat voor het referentiescenario het effect van de emissiedalingen tussen 2007 en 2030 volledig 
tenietgedaan wordt. Het percentage van de bevolking blootgesteld aan overschrijdingen van de EU 
dagnorm zal zelfs 10 % hoger liggen dan in het basisjaar 2007 (44 % i.p.v. 34 %). Dit betekent dus dat 
er met emissies zoals verwacht in het referentiescenario 2030 en met meteorologische 
omstandigheden zoals in het jaar 2003 er in 2030 zelfs 10 % meer mensen zullen blootgesteld worden 
aan te hoge daggemiddelde PM10-concentraties in vergelijking met het basisjaar 2007. 

In het Europa-scenario met zijn hogere emissiereducties zien we ook een duidelijke invloed van de 
gebruikte meteo (2003 versus 2007). De invloed op het aantal overschrijdingsdagen (en het 
percentage van de bevolking dat blootgesteld wordt aan te hoge daggemiddelde PM10-concentraties) 
blijkt echter (in absolute cijfers) kleiner te zijn dan in het referentiescenario. Het effect van ongunstige 
meteorologische omstandigheden op het aantal dagen met concentraties boven een bepaalde 
drempelwaarde zal bij hogere emissies groter zijn dan bij lagere emissies, wat op zich ook logisch is. 
Het percentage van de blootgestelde bevolking daalt in het EUR-scenario vanaf 2020 sowieso tot 0 %. 
In 2030 zal dit percentage bij 0 % (meteo 2007) of bij 7 % (meteo 2003) liggen. In dit geval is de 
invloed van ongunstige meteo kleiner in vergelijking met het referentiescenario. De reden hiervoor is 
waarschijnlijk te zoeken in het feit dat de meeste overschrijdingen van de daggemiddelde PM10-norm 
te wijten zijn aan een slechte doormenging van de luchtlagen van de atmosfeer bij lage 
menglaaghoogtes. Bijgevolg stapelen de primaire fijne stofdeeltjes maar ook de precursoren zich op in 
de onderste luchtlagen van de atmosfeer. Hoe hoger de emissies hoe hoger uiteraard ook de 
concentraties in die onderste luchtlagen zullen zijn. 

Voor het VISI-scenario daalt het percentage blootgestelde bevolking al vanaf 2015 tot 0 %. Tegen 
2030 zal het aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentraties boven de 50 µg/m³ verder blijven 
dalen en zelf onder ongunstige meteocondities zullen er in 2030 niet meer dan 35 dagen per jaar zijn 
met PM dagwaarden hoger dan 50 µg/m³ zodat de blootstelling van de bevolking ook met ongunstige 
meteo 0 % blijft.  

Figuur 36: Invloed van het klimaatscenario op het percentage van de bevolking dat op meer dan 35 
dagen aan daggemiddelde PM10-concentraties boven 50 µg/m3 wordt blootgesteld 
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Figuur 37 toont het aantal dagen in België met daggemiddelde PM10-concentraties hoger dan 
50 µg/m3 voor alle 3x3 km gridcellen in het referentie-, het Europa- en het Visionair scenario 2030 met 
meteo 2007 (links) en met meteo 2003 (rechts). Het gemeten aantal overschrijdingen in 2007 (links) 
en 2003 (rechts) is bovenaan in de figuur te zien. Deze kaarten tonen aan dat de 
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overschrijdingsindicator voor de EU-dagnorm een parameter is die zeer gevoelig is voor wijzigingen 
van emissies, maar ook voor wijzigingen van de meteorologische omstandigheden. Met de emissies 
uit het referentiescenario 2030 zullen er bij ongunstige meteocondities overschrijdingen van de PM10-
dagnorm voorkomen in grote delen van Vlaanderen. Zelfs met de emissies van het Europa-scenario 
2030 zullen er in 2030 overschrijdingen van de EU-dagnorm in zowat alle huidige “Hot Spot” gebieden 
optreden. Alleen met de emissies volgens het VISI-scenario zal het aantal overschrijdingsdagen, zelfs 
met extreme meteo zoals in 2003, lager zijn dan de EU norm. 

Figuur 37: Aantal dagen in België met daggemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m3 voor 
alle 3x3 km gridcellen voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030 met (de gemiddelde) meteo 2007 
(links) en met (de extreme) meteo 2003 (rechts). De metingen van 2007 (links) en 2003 (rechts) staan 
bovenaan in de figuur. 
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Figuur 38 toont dezelfde vergelijking voor de jaargemiddelde (en over Vlaanderen gemiddelde) 
PM2,5-concentraties. Zoals bij de jaargemiddelde PM10-concentraties zien we ook voor de 
jaargemiddelde PM2,5-concentraties een significante invloed van de meteocondities op de berekende 
concentraties. De emissies volgens het referentiescenario zijn duidelijk onvoldoende om de gevolgen 
van ongunstige meteo in de toekomst te compenseren. Met de emissies van het EUR-scenario 2030 
is dit al eerder het geval, maar toch zouden de PM2,5-concentraties, ondanks alle tegen dan 
uitgevoerde emissiereducties, terug stijgen tot het niveau in het basisjaar 2007. Alleen in het VISI-
scenario zijn de emissies voldoende laag om zelfs in het geval van ongunstige meteorologische 
condities voor PM2,5-concentraties te zorgen waarmee in heel Vlaanderen aan de huidige normen 
wordt voldaan.  

Figuur 38: Invloed van extreme meteo op de jaargemiddelde PM2,5-concentraties in Vlaanderen 
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Figuur 39 toont de RIO-kaarten voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie voor het REF-, het EUR- 
en het VISI-scenario 2030, telkens in de linkerkolom berekend met de (gemiddelde) meteo 2007 en in 
de rechterkolom berekend met de (extreme) meteo 2003. In de bovenste rij van de figuur staan de 
kaarten met de geïnterpoleerde meetwaarden van 2007 (links) en 2003 (rechts). Ook in deze grafiek 
is duidelijk de impact van de gebruikte meteo op de jaargemiddelde PM2,5-concentraties te zien, 
vooral voor de situatie met emissies volgens het REF- en het EUR-scenario. Voor het VISI-scenario is 
de toename in PM2,5 beperkter bij de extreme meteo 2003. 
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Figuur 39: Jaargemiddelde PM2,5-concentraties (3x3 km kaarten) voor (de gemiddelde) meteo 2007 
(links) en (de extreme) meteo 2003 (rechts) voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030. De metingen 
van 2007 (links) en 2003 (rechts) staan bovenaan in de figuur. 
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4.1.5 Algemene conclusies en beleidsaanbevelingen m.b.t. zwevend stof 

De belangrijkste conclusies m.b.t. zwevend stof worden in dit hoofdstuk samengevat. Als gevolg van 
emissiereducties dalen de PM10- en PM2,5-concentraties gevoelig tegen 2020. Een aantal 
doelstellingen komt binnen handbereik, maar voor het halen van de Europese daggrenswaarde voor 
PM10 zijn de emissiereducties volgens het referentiescenario, zelfs met bijkomende (lokale) 
maatregelen, onvoldoende. Er zullen emissiedalingen nodig zijn zoals voorzien in het Europa-scenario 
om de EU-grenswaarde tegen 2020 overal te halen. Met emissies volgens het Visionair scenario 
zullen de normen vroeger gehaald worden. 

De klimaatverandering kan echter de positieve effecten van de verwachte emissiereducties op de 
vervuiling met zwevend stof grotendeels of volledig tenietdoen. Dit is het geval voor het 
referentiescenario, waarbij in 2030 bij ongunstige meteocondities zelfs hogere zwevend stof 
concentraties zullen voorkomen in vergelijking met 2007. Met de emissies volgens het Europa-
scenario zou het effect van ongunstige meteo verminderen en met de emissies in het Visionair 
scenario zullen de zwevend stof concentraties zelfs bij ongunstige meteocondities onder de normen 
blijven. 

Een toetsing van de verkregen resultaten (met meteo 2007) aan de Europese normen levert het 
volgende overzicht op (Tabel 10). 

Tabel 10: Overzicht van de toetsing van de concentraties aan de bijhorende normen 

Norm grenswaarde 
bron 
norm 

REF-
scenario 

EUR-
scenario 

VISI-
scenario 

jaargemiddelde 
PM10-concentratie 

40 µg/m3 (EU) 
EU

   
 

-25 % in 2020 t.o.v. 2007 
(VIA-plan) 

VIA*

   
daggemiddelde 
PM10-concentratie 

Maximum 35 dagen > 
50 µg/m3 in 2010 

EU

   
 

Maximum 35 dagen > 
50 µg/m3 in 2015    

 
Maximum 35 dagen > 

50 µg/m3 in 2020    
jaargemiddelde 
PM2,5-concentratie 

25 µg/m  in 2010 
(streefwaarde) 

3 EU

   

 
25 µg/m  in 2015 

(

EU

 
20 µg/m  in 2020 

(indica ) 

EU

3

grenswaarde) 

3
   

tieve. grenswaarde
   

VIA: Vlaanderen in actie ; er werd geen statistische waarschijnlijkheidsberekening toegepast. 

Tabel 10 toont een overzicht van de toetsing van de resultaten verkregen in deze studie aan de 

Een geeft aan dat de norm nu al gehaald wordt of dat de norm met een vrij grote kans gehaald zal 

bestaande of geplande Europese normen voor zwevend stof zoals eerder beschreven. Het toewijzen 
van de duimpjes is de eigen interpretatie van de auteurs.  

worde  in de toekomst. Een betekent dat de norm binnen bereik ligt, maar dat er evenveel kans is 

dat de norm gehaald dan el niet gehaald wordt. Een betekent dat de norm met grote 
waarschijnlijkheid niet gehaald zal worden. 

n

w
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De toetsing aan de Europese normen toont aan dat de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 van 
40 µg/m3, die nu al op bijna alle meetlocaties gehaald wordt, ook in de toekomst zal gehaald worden. 
Een daling van de jaargemiddelde PM10-concentratie met 25 % tegen 2020 t.o.v. 2007 zoals voorzien 
in het ’Vlaanderen in actie’-plan zal niet gehaald worden op alle plaatsen in Vlaanderen in het REF-
scenario, maar zal mogelijks wel (nipt) kunnen gehaald worden indien de emissies dalen volgens het 
EUR-scenario. Met de emissies zoals voorzien in het VISI-scenario zal deze doelstelling wel gehaald 
kunnen worden. 

Het is weinig waarschijnlijk dat de jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 25 µg/m3 in 2010 (EU-
streefwaarde) in het REF-scenario gehaald zal worden op alle plaatsen in Vlaanderen. Volgens het 
EUR-scenario kan deze streefwaarde wel gehaald worden. De kans bestaat dat de grenswaarde van 
25 µg/m3 in 2015 zal gehaald worden in het REF-scenario, maar hiervoor zouden er bijkomende 
maatregelen moeten genomen worden. Deze grenswaarde zou wel kunnen gehaald worden in het 
EUR-scenario en zeker in het VISI-scenario. Tenslotte zal de indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 
voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie vanaf 2020 eveneens niet gehaald worden op alle 
plaatsen in Vlaanderen in het REF-scenario. In het EUR-scenario en het VISI-scenario zal dit wel 
gehaald worden. 

Een toetsing aan de EU daggemiddelde PM10-grenswaarde toont aan dat er in het REF-scenario nog 
in zowat alle agglomeraties in Vlaanderen (Antwerpen, Gent en de regio rond Kortrijk) meer dan 35 
dagen met daggemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m3 zullen voorkomen. Deze Europese 
norm blijft ook in de toekomst de moeilijkst haalbare. Volgens het EUR-scenario zijn er vanaf 2015 
beduidend minder gebieden met meer dan 35 overschrijdingsdagen. Er worden in het EUR-scenario 
vanaf 2020 enkel nog in een beperkt aantal gridcellen overschrijdingen verwacht, maar mits 
bijkomende specifieke maatregelen zou de EU-norm (mogelijk) ook op deze locaties wel gehaald 
kunnen worden. Deze ’lokale’ maatregelen zijn maatregelen die specifiek in de grote agglomeraties en 
in bepaalde industriezones kunnen genomen worden (bv. ’low emission zones’ in steden – waarbij 
vervuilende wagens uit het stadscentrum geweerd worden of maatregelen die zorgen voor lagere 
industriële diffuse stofemissies) bovenop de maatregelen die in het EUR-scenario worden genomen. 
Met emissies volgens het Visionair scenario zou echter ook deze belangrijke EU-norm overal in 
Vlaanderen (op basis van het RIO 3*3 km grid) gehaald kunnen worden, zelfs al vanaf 2015 en zeker 
vanaf 2020. Op basis van de resultaten verkregen in deze studie kunnen we echter geen uitspraken 
doen over het al dan niet halen van de normen op specifieke, niet-representatieve locaties zoals street 
canyons. 

De belangrijkste beleidsaanbeveling is dat zonder bijkomende lokale, Vlaamse en Europese emissie-
reductiemaatregelen in de grote agglomeraties en in bepaalde industriezones de Europese dagnorm 
voor PM10, zelfs in 2020 niet overal in Vlaanderen kan worden gehaald met alleen de nu al genomen 
of geplande maatregelen (REF-scenario). Bijkomende inspanningen zijn noodzakelijk om de uitstoot 
van primaire stofdeeltjes en de precursoren van zwevend stof te verminderen. De (vooral) Europese 
maatregelen die tegen 2020 in voege zullen zijn, zullen er wel voor zorgen dat de PM10-concentraties 
in Vlaanderen ‘dicht in de buurt’ van de Europese grenswaarden komen, maar zonder bijkomende 
(lokale en eventueel Vlaamse) maatregelen zullen deze vermoedelijk niet voldoende zijn om de 
doelstellingen overal in Vlaanderen te bereiken. De emissies van het VISI-scenario zijn daarentegen 
voldoende laag om het halen van de EU-dagnorm overal in Vlaanderen tegen 2015 of, ten laatste, 
tegen 2020, te waarborgen.  

In het parallel lopende MIRA-project “Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit” (Deutsch et 
al., 2010) werd verder ingegaan op de vraag welke emissiereducties in Vlaanderen doeltreffend zijn 
om de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen te verminderen. De resultaten tonen duidelijk 
aan dat emissiereducties van PM10 en PM2,5 (primaire fijn stof emissies) alsook reducties van de 
ammoniakemissies in Vlaanderen de hoogste baten opleveren. Dit komt omdat deze polluenten al in 
de rechtstreekse omgeving van de bronnen aan de fijn stof concentraties bijdragen. In tegenstelling 
dragen de Vlaamse NOx- en SO2-emissies enkel in geringe mate bij aan de fijn stof concentraties in 
Vlaanderen, omdat bij deze polluenten eerst een oxidatieproces in de atmosfeer moet plaatsgrijpen 
vóór deze polluenten fijn stof vormen in de atmosfeer. Het zijn vooral de buitenlandse NOx- en SO2-
emissies die bijdragen aan de fijn stof concentraties in Vlaanderen. 

Bovenstaande conclusies gelden voor ‘normale’ meteorologische omstandigheden. Wanneer er in de 
toekomst omwille van de klimaatverandering vaker ongunstige meteorologische omstandigheden zijn 
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zoals deze in het jaar 2003, dan zullen de genomen en geplande Europese 
emissiereductiemaatregelen (REF- en EUR-scenario) met grote zekerheid niet voldoende zijn om de 
EU-grenswaarden in Vlaanderen tegen 2020 te halen. In dit geval zouden er in nog veel sterkere mate 
bijkomende lokale maatregelen nodig zijn. De emissieprognoses volgens het VISI-scenario 
daarentegen zijn voldoende laag om ook bij ongunstige meteocondities te zorgen voor concentraties 
van zwevend stof die op quasi alle locaties in Vlaanderen de Europese normen niet overschrijden. 

4.2 Ozon  

4.2.1 Jaargemiddelde ozonconcentraties 

Figuur 40 toont de evolutie van de ruimtelijke jaargemiddelde ozonconcentraties in Vlaanderen 
volgens het referentie- (REF), het Europa (EUR) en het Visionair (VISI) scenario. Opvallend is dat de 
jaargemiddelde ozonconcentraties een stijgende trend vertonen. Deze trend is veel meer uitgesproken 
in het Europa-scenario met zijn hogere emissiereducties dan in het minder ambitieuze 
referentiescenario. In het VISI-scenario (dat de hoogste emissiereducties heeft) worden quasi 
dezelfde jaargemiddelde ozonconcentraties berekend als in het EUR-scenario, dus ook hoger dan in 
het referentiescenario. 

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de dalende NOx-emissies een veel sterkere invloed hebben 
op (de vermindering van) de afbraak van ozon dan op de vorming van ozon. Dit is zeker het geval 
voor het REF- en het EUR-scenario. Bij het VISI-scenario daarentegen zullen de bijkomende 
emissiereducties - bovenop deze van het EUR-scenario - geen bijkomende verhoging van de 
jaargemiddelde ozonconcentraties tot gevolg hebben. 

Figuur 40: Jaargemiddelde ozonconcentratie in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 
2007-2030) 
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Dit op het eerste zicht paradoxale verloop heeft alles te maken met het specifieke karakter van de 
ozonchemie. NOx- en NMVOS-emissies zorgen voor de vorming van ozon, maar het NO (als 
hoofdcomponent van NOx) zorgt tegelijkertijd ook voor de afbraak van ozon. Naargelang de NOx en 
NMVOS emissieverhouding is de concentratie van één van beide bepalend voor de snelheid van de 
ozonvorming. In Vlaanderen met zijn in verhouding hoge NOx-emissiedichtheid is er een overmaat 
NOx aanwezig in de atmosfeer en de vorming van ozon wordt er bepaald door de concentratie 
NMVOS. Dit betekent echter dat een emissiereductie van NOx in eerste instantie niet tot een 
vermindering van ozon zorgt, omdat er sowieso altijd een overmaat NOx aanwezig is. De reductie van 
NOx-emissies leidt vooral tot een vermindering van de ozonafbraak door NO, met een toename van 
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de ozonconcentraties tot gevolg. Vooral in de wintermaanden, maar ook vaak nog in de lente en in de 
herfst is in onze regio de afbraak van de Noord-Hemisferische ozonachtergrondconcentratie het 
dominerende proces. De echte ‘productie’ van ozon komt in West-Europa quasi alleen voor op warme 
en zonnige (zomer)dagen.  

Een niet onbelangrijke rol in de verwachte toename van de jaargemiddelde ozonconcentraties in 
Vlaanderen is te wijten aan de voorspelde stijging van de Noord-Hemisferische ozonachtergrond. Er 
wordt verwacht dat deze zal stijgen met 2,4 µg/m3 per decade. Om de bijdrage van de stijging van de 
Noord-Hemisferische ozonachtergrond aan de berekende stijging van de jaargemiddelde 
ozonconcentraties in Vlaanderen in te schatten, werden in het kader van de Milieuverkenning 2030 
bijkomende berekeningen met het BelEUROS-model uitgevoerd voor het referentie- en het Europa-
scenario 2030, maar zonder de voorspelde stijging van de ozonachtergrond-concentratie. Voor deze 
berekeningen werd de ozonachtergrondconcentratie van het jaar 2007 gebruikt. Uit deze 
modeloefeningen bleek dat de stijging van de jaargemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen in het 
referentiescenario voor ongeveer 1/3 te wijten is aan de stijging van de Noord-Hemisferische 
ozonachtergrond. In  het Europa-scenario daalt de impact van de stijgende ozonachtergrond tot 1/4. 
De stijgende achtergrond-bijdrage speelt weliswaar een belangrijke rol maar is dus niet de dominante 
factor. De impact van de voorspelde Vlaamse en Europese (NOx)-emissiereducties op de 
jaargemiddelde ozonconcentraties is groter dan de impact van de toename van de Noord-
Hemisferische achtergrond. Een vergelijkbaar resultaat kan verwacht worden voor het VISI-scenario, 
maar hiervoor werd geen aparte BelEUROS modelberekening uitgevoerd. 

De hogere jaargemiddelde ozonconcentraties voor het Europa-scenario in vergelijking met het 
referentiescenario zijn enerzijds te wijten aan de verdergaande NOx-emissiereductie in het Europa-
scenario t.o.v. het referentiescenario. Minder NOx betekent minder NO en dus minder ozonafbraak. 
Anderzijds wordt in het Europa-scenario een hoger percentage voertuigen met de Euro-6 
emissiestandaard verondersteld. Deze voertuigen hebben een aanzienlijk hogere directe NO2 uitstoot 
(dit is een hoger percentage van NO2 in de totale NOx-emissies). Dit NO2, dat voor ozonvorming zorgt 
en dat dus in tegenstelling tot NO geen ozon afbreekt, is een tweede oorzaak van de toenemende 
jaargemiddelde ozonconcentraties.  

Om in een situatie terecht te komen waarin een emissiereductie van NOx tot een vermindering van de 
ozonconcentraties leidt moeten we ‘aan de andere kant van de ozonheuvel’ geraken (meer info 
hierover is te vinden in het MIRA-achtergronddocument Fotochemische Luchtverontreiniging, MIRA 
(2010)). Hiermee wordt bedoeld dat we in Vlaanderen, maar ook in onze buurlanden, de NOx-
emissies zodanig zullen moeten reduceren dat de beschikbare hoeveelheid NOx in de atmosfeer 
bepalend wordt voor de snelheid van de ozonvorming. In dat geval zou een verdere reductie van NOx-
emissies leiden tot een vermindering van de jaargemiddelde ozonconcentraties. Onderzoek rond dit 
vraagstuk werd verricht in het MIRA O&O project “Verklarende factoren voor evoluties in 
luchtkwaliteit”. Dit onderzoek toonde aan dat een NOx- en NMVOS-emissiereductie van ongeveer 30 
% in heel Europa bovenop de emissies van het EUR-scenario ons naar dit omslagpunt (de “top van de 
ozonheuvel”) zou leiden. Vanaf dat reductiepercentage zal een bijkomende emissiereductie niet 
langer een toename van de jaargemiddelde ozonconcentraties tot gevolg hebben.  

De resultaten voor het VISI-scenario doen vermoeden dat de emissiereducties volgens het VISI-
scenario voldoende zijn om van het NMVOS-gelimiteerde ozonvormingsgebied naar het NOx-
gelimiteerde ozonvormingsgebied over te gaan. De bijkomende emissiereducties t.o.v. het EUR-
scenario zullen dan immers geen aanleiding meer geven tot een toename van de jaargemiddelde 
ozonconcentraties maar tot een (zeer) lichte daling ervan in 2030. Alleen met drastische 
emissiereducties zoals voorzien in het VISI scenario zullen de jaargemiddelde ozonconcentraties in 
Vlaanderen duurzaam dalen.  

Het is belangrijk om op te merken dat het boven beschreven resultaat enkel geldig is voor de 
jaargemiddelde ozonconcentraties. De verwachte NOx en NMVOS emissiereducties in Europa zorgen 
wel voor minder ‘ozonpieken’, niet alleen in het VISI-scenario maar ook al in het REF- en het EUR-
scenario. Zie hiervoor de volgende hoofdstukken. 

Figuur 41 toont de jaargemiddelde ozonconcentraties voor alle 3x3 km gridcellen in België voor alle 
zichtjaren voor het REF-, het EUR- en het VISI-scenario. De kaarten geven aan dat de 
jaargemiddelde ozonconcentraties niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië zullen stijgen. Zelfs 
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in de Ardennen, waar nu al de hoogste ozonconcentraties in België gemeten worden, wordt een 
verdere toename van de jaargemiddelde ozonconcentraties verwacht.  



Figuur 41: Jaargemiddelde ozonconcentraties voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het REF-, EUR- en VISI-scenario voor alle jaren 
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4.2.2 Aantal overschrijdingsdagen voor troposferisch ozon (NET60ppb-max8u) 

Figuur 42 toont de 3x3 km resolutie kaarten voor de NET60ppb-max8u voor België voor alle zichtjaren 
voor het referentie-, het Europa en het Visionair scenario. In Vlaanderen wijzigt de NET60ppb-max8u 
voor het referentiescenario maar weinig tussen het basisjaar 2007 en 2030. Tussen 2007 en 2020 
wordt een lichte daling van de NET60ppb-max8u berekend, gevolgd door een lichte toename in 2025 
en 2030. In Wallonië daarentegen wordt in het referentiescenario een significante daling van de 
NET60ppb-max8u verwacht tegen 2030 in vergelijking met de situatie in het basisjaar 2007. 

In het Europa-scenario wordt er ook in Vlaanderen een significante daling van deze 
overschrijdingsindicator verwacht die min of meer continu verloopt tussen 2007 en 2030. In Wallonië 
wordt er zelfs een nog sterkere daling van het aantal overschrijdingsdagen berekend. Zo werden er in 
2007 nog meer overschrijdingsdagen in Wallonië geregistreerd dan in Vlaanderen. Tegen 2030 zal dit 
echter omkeren en zullen er in Vlaanderen (provincie Limburg) nog overschrijdingsdagen mogelijk zijn 
terwijl in Wallonië, o.m. in de Ardennen nog op maximum 3 dagen per jaar maximum 8-uurgemiddelde 
ozonconcentraties worden verwacht die hoger zijn dan 60 ppb (=120µg/m³).  

Het aantal ‘ozondagen’ (een ozondag is hier een dag met meer dan 60 ppb of 120 µg/m³ ozon als 
hoogste 8-uurgemiddelde van een dag) dat in het basisjaar 2007 nog significant hoger was in 
Wallonië dan in Vlaanderen zou dus bij emissies zoals voorspeld volgens het Europa-scenario in 2030 
significant hoger zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. De verklaring hiervoor is dat de emissiereducties 
volgens het Europa-scenario vooral een impact hebben op de ozonpiekconcentraties. Door de 
emissiereducties zal het aantal dagen met hoge ozonconcentraties in Wallonië (ten opzichte van het 
basisjaar 2007) dalen. In Vlaanderen daarentegen, waar in het basisjaar al minder ozonpieken 
voorkwamen, zullen deze emissiereducties een kleiner effect hebben. In Vlaanderen is omwille van de 
hoge NOx-emissiedichtheid de afbraak van ozon belangrijker dan de ozonvorming. 

In het VISI-scenario tenslotte zien we zowel in Vlaanderen als in Wallonië een nog sterkere (en 
snellere) daling van de NET60ppb dan in het EUR-scenario. In 2030 worden er nergens in België nog 
meer dan drie ‘ozondagen’ per jaar verwacht. Dit bewijst duidelijk de doeltreffendheid van de Vlaamse 
en vooral de Europese emissiereducties volgens het VISI-scenario m.b.t. het terugdringen van de 
ozon-piekconcentraties.  
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Figuur 42: NET60ppb-max8u voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het REF- (links), EUR- (midden) en VISI- (rechts) scenario voor alle jaren 
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4.2.3 Jaaroverlast (AOT60ppb-max8u) 

Figuur 43 toont het verloop van de AOT60ppb-max8u indicator, ruimtelijk gemiddeld over Vlaanderen. 
Deze indicator geeft een idee van de ozonoverlast boven een drempelwaarde van 60 ppb (120 µg/m³). 
Deze indicator houdt, in tegenstelling tot de NET60ppb-max8u overschrijdingsindicator, wel rekening 
met de grootte en de duur van de overschrijding boven de 60 ppb en is een betere maat voor het 
verloop van de ozon-piekconcentraties. Het verloop van deze indicator toont voor het 
referentiescenario een dalende trend voor de jaren 2007 t.e.m. 2020, gevolgd door een lichte stijging 
daarna. Voor het Europa scenario daarentegen wordt een significante daling van de AOT60ppb-
max8u over de hele beschouwde periode verwacht. Tussen 2007 en 2030 (Europa-scenario) wordt 
een daling van maar liefst meer dan 85 % verwacht, van 986 µg/m3.uren in 2007 naar 132 µg/m3.uren 
in 2030. 

In het VISI-scenario wordt er een nog drastischere daling berekend. Vanaf 2020 zou de ruimtelijke 
gemiddelde AOT60ppb in Vlaanderen onder 50 µg/m3.uren liggen en in 2030 zelfs nul worden. Ook bij 
deze indicator wordt dus opnieuw duidelijk dat de emissiedalingen volgens het EUR- en vooral in het 
VISI-scenario de ozonpieken in Vlaanderen gevoelig zullen doen afnemen en, in het geval van het 
VISI-scenario, zelfs helemaal zullen doen verdwijnen.  

De ozon-piekconcentraties vertonen dus in tegenstelling tot de jaargemiddelde ozonconcentraties een 
duidelijk dalende trend. Deze trend die sinds het begin van de jaren 1990 ook wordt vastgesteld in de 
ozonmetingen in Vlaanderen zal zich dus in de toekomst vermoedelijk verderzetten wanneer de 
emissies in Europa verder zullen dalen zoals voorzien in het EUR- en het VISI-scenario. 

Figuur 43: Verloop van de AOT60ppb-max8u in Vlaanderen (ruimtelijk gemiddelde) voor het REF-, het 
EUR- en het VISI-scenario 
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Figuur 44 toont de AOT60ppb-max8u voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het referentie-, het 
Europa en het Visionair scenario voor alle jaren. Deze kaarten bevestigen de conclusies getrokken uit 
bovenstaande figuur. De AOT60ppb-max8u zal in het referentiescenario in Vlaanderen licht dalen 
tussen 2007 en 2020, gevolgd door een lichte toename t.e.m. 2030. In het Europa-scenario 
daarentegen wordt een significante daling van de AOT60 berekend en in het Visionair scenario is 
deze daling nog sterker uitgesproken. Vanaf 2020 zijn er in het VISI-scenario bijna geen plaatsen 
meer in Vlaanderen met een AOT60 boven de 250 µg/m3.uren.  
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Figuur 44: AOT60ppb-max8u voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het REF- (links), EUR- (midden) en VISI- (rechts) scenario voor alle jaren 
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Voor Wallonië is de situatie (nog) beter dan voor Vlaanderen. Al met emissies volgens het REF-
scenario wordt in Wallonië een duidelijke daling van de AOT60 verwacht, vooral in de periode tussen 
2007 en 2020. In het Europa-scenario zien we dat de AOT60ppb-max8u tegen 2030 bijna in heel 
Wallonië waarden beneden de 250 µg/m3.uren zal aannemen, terwijl deze in Vlaanderen hoger zullen 
zijn. Gemiddeld zou de AOT60ppb-max8u tegen 2030 in Vlaanderen, in tegenstelling tot de situatie in 
het basisjaar 2007, significant hoger zijn dan in Wallonië. Met de emissies volgens het VISI-scenario 
zal de AOT60 overal dalen (in Wallonië iets sneller dan in Vlaanderen) en vanaf 2020 in heel België 
beneden de 250 µg/m3.uren liggen. 

4.2.4 Invloed van ozon op de vegetatie: Seizoensoverlast voor gewassen (AOT40ppb-vegetatie) 

Figuur 45 toont het verloop van de indicator AOT40ppb-vegetatie, ruimtelijk gemiddeld over 
Vlaanderen. Deze indicator sommeert alle ozon boven de drempel van 40 ppb (= 80 µg/m³) tussen 8 
en 20u MET in de maanden mei, juni en juli. Hierdoor is deze indicator veel minder een maat voor de 
ozon-piekwaarden. Voor gewassen echter zijn deze ‘middenhoge’ ozonconcentraties nadelig en 
leiden ze tot lagere opbrengsten van landbouwgewassen.  

Omdat deze indicator dus meer verband houdt met de jaargemiddelde ozonconcentraties vertoont hij 
ook een beduidend minder gunstig verloop dan de AOT60ppb-max8u. Voor de AOT40ppb-vegetatie 
wordt, gemiddeld over Vlaanderen, zowel in het referentiescenario als in het Europa-scenario 
nauwelijks een verandering berekend. De AOT40ppb-vegetatie die ongeveer 6000 µg/m3.uren 
bedraagt in het basisjaar 2007 zal voor beide scenario’s ook in 2030 een waarde van ongeveer 6000 
µg/m3.uren hebben (REF: 6365 µg/m3.uren, EUR: 5590 µg/m3.uren). Alleen de bijkomende 
emissiereducties in het VISI-scenario zouden voldoende groot zijn om voor een significante daling van 
de AOT40ppb-vegetatie te kunnen zorgen, vooral in de periode vanaf 2015 t.e.m. 2030. Voor de 
bescherming van de gewassen tegen de (middenhoge) ozonconcentraties zullen bijgevolg alleen de 
verdergaande emissiereducties van het VISI-scenario een gunstig effect hebben op de AOT40ppb-
vegetatie. 

Figuur 45: Verloop van de AOT40ppb-vegetatie in Vlaanderen (ruimtelijk gemiddelde) voor het REF-, 
het EUR- en het VISI-scenario 
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Figuur 46 toont de AOT40ppb-vegetatie voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het referentie-, het 
Europa en het Visionair scenario voor alle jaren.  
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Figuur 46: AOT40ppb-vegetatie voor alle 3x3 km gridcellen in België voor het REF- (links), EUR- (midden) en VISI- (rechts) scenario voor alle jaren 
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Zoals de over Vlaanderen gemiddelde AOT40ppb-vegetatie al aantoonde zien we op de RIO-kaarten 
(zie Figuur 46) voor Vlaanderen nauwelijks een verandering van de situatie in het REF- en het EUR-
scenario. In Wallonië daarentegen zorgen de emissiedalingen in het REF- en vooral in het EUR-
scenario voor een duidelijke daling van de AOT40. In het VISI-scenario zien we zowel voor 
Vlaanderen als, in nog sterkere mate, voor Wallonië een significante daling van de AOT40. Bijna 
overal in België zou tegen 2030 een AOT40ppb-vegetatie beneden de 6000 µg/m3.uren bereikt 
kunnen worden. 

4.2.5 Ozonindicator voor de berekening van DALY’s: SOMO35 

Figuur 47 toont het verloop van de SOMO35 overschrijdingsindicator. Deze sommeert alle 
ozonconcentraties boven 35 ppb en wordt gebruikt voor de berekening van DALY’s en Externe 
gezondheidskosten. De figuur toont dat er in het REF- en het EUR-scenario een toename van de 
SOMO35 wordt berekend, waarbij de toename in het EUR-scenario groter is dan in het REF-scenario. 
In het VISI-scenario daarentegen blijft de SOMO35 ongeveer constant over de hele beschouwde 
periode (aanvankelijke lichte toename gevolgd door een lichte afname). Omdat de drempelwaarde 
voor de SOMO35 in vergelijking met deze van de andere ozon-overschrijdingsindicatoren laag ligt 
wordt het verloop van de SOMO35 sterk beïnvloed door de jaargemiddelde ozonconcentraties.  

Figuur 47: Verloop van de SOMO35 indicator voor het REF-, het EUR- en het VISI-scenario 
gemiddeld over Vlaanderen voor de periode 2007 tem. 2030 
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4.2.6 Invloed van meteo en klimaatverandering op ozon 

4.2.6.1 Jaargemiddelde ozonconcentratie 

Figuur 48 toont de resultaten van de jaargemiddelde ozonconcentraties voor het REF-, EUR- en VISI-
scenario voor de verschillende zichtjaren met de (gemiddelde) meteo 2007 samen met de resultaten 
voor 2030 berekend met de extreme meteo 2003. De meetwaarden van het jaar 2003 en 2007 zijn 
ook aangegeven. 

De grafiek verduidelijkt dat de meteocondities wel degelijk een belangrijke invloed hebben op de 
berekende jaargemiddelde ozonconcentraties. Bovenop de al ongunstige ontwikkeling met een 
significante toename van de jaargemiddelde ozonconcentraties in Vlaanderen voor alle drie scenario’s 
komt er nog een mogelijke bijkomende verhoging van de ozonconcentraties door extreme 

96 
 



meteorologische omstandigheden. In het EUR- en het VISI-scenario 2030 zouden de jaargemiddelde 
ozonconcentraties bij ongunstige extreme meteo zelfs boven 60 µg/m3 kunnen liggen, bijna 20 µg/m3 
hoger dan in het basisjaar 2007.  

De vergelijking van de jaargemiddelde ozonconcentraties “2007” met “2030” toont het effect van de 
emissiereducties, de vergelijking van de waarden voor “2030” en “2030-extreme meteo 2003” geeft 
het effect van de meteorologische omstandigheden aan. Uit deze twee vergelijkingen kunnen we 
besluiten dat het effect van de emissiedalingen tussen 2007 en 2030 op de jaargemiddelde 
ozonconcentraties groter is dan het effect van ongunstige meteorologische omstandigheden in 2030 in 
vergelijking met normale meteocondities. 

Figuur 48: Invloed van de extreme meteo 2003 op de jaargemiddelde ozonconcentraties 2030 voor 
het REF-, EUR- en VISI-scenario 
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4.2.6.2 AOT60ppb-max8u 

Figuur 49 toont de vergelijking van de AOT60ppb-max8u voor het REF-, het EUR- en het VISI-
scenario voor de verschillende zichtjaren berekend met meteo 2007 met de resultaten voor 2030 
berekend met de extreme meteo 2003. De AOT60 berekend op basis van de metingen 2003 wordt 
ook getoond.  

Deze grafiek toont nog eens de verbeteringen m.b.t. de AOT60 die de emissiedalingen tussen 2007 
en 2030 tot gevolg zullen hebben, maar vooral ook de sterke invloed die de meteocondities hebben op 
de berekende AOT60. Het verschil in 2030 tussen de AOT60 berekend met gemiddelde meteo en 
deze berekend met extreme meteo is uiterst groot in het REF- en het EUR-scenario. Voor het VISI-
scenario is de meteo-invloed gevoelig kleiner omdat de AOT60 voor VISI 2030 met gemiddelde meteo 
2007 sowieso nul is. Dit komt omdat de hoogste 8-uurgemiddelden per dag in VISI 2030 (meteo 2007) 
ruim onder de 120 µg/m³ liggen in vergelijking met het EUR-scenario. Voor het REF- en het EUR-
scenario kunnen we besluiten dat voor de AOT60 overschrijdingsindicator de meteocondities een stuk 
belangrijker zijn dan de verwachte emissiedalingen tegen 2030. Ondanks de verwachte 
emissiedalingen kan de AOT60 in het geval van ongunstige meteo in 2030 beduidend hoger zijn dan 
in het basisjaar 2007. De emissiedalingen volgens het VISI-scenario daarentegen zullen zelfs bij 
ongunstige meteocondities voldoende zijn om de ozonoverlast te beperken. De ozonoverlast is dan 
vergelijkbaar met de overlast die veroorzaakt wordt door de actuele emissies in een “normaal” 
meteorologisch jaar (2007) . 
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Figuur 49: AOT60ppb-max8u voor het REF-, EUR- en VISI-scenario gemiddeld over Vlaanderen en 
invloed van de extreme meteo 2003 
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Figuur 50 toont de AOT60ppb-max8u voor het referentie-, het Europa- en het Visionair scenario 2030 
voor alle Belgische 3x3 km gridcellen (RIO) berekend met meteo 2007 (links) en met meteo 2003 
(rechts). De waarden afgeleid uit de ozonmetingen van 2007 (links) en 2003 (rechts) staan bovenaan 
in de figuur. De ongunstige invloed van de meteorologische situatie in het jaar 2003 t.o.v. die van 
2007 op de AOT60ppb-max8u is duidelijk. Zowel in Vlaanderen maar ook in Wallonië worden er 
significant hogere waarden berekend in het REF- en het EUR-scenario 2030 met meteo 2003 in 
vergelijking met meteo 2007. De klimaatverandering (waarbij meteorologische omstandigheden zoals 
in 2003 meer frequent zouden kunnen voorkomen) zou dus een duidelijke verhoging van deze 
indicator tot gevolg kunnen hebben. Alleen met de emissies van het VISI-scenario blijft de impact van 
extreme meteo beperkt, maar zelfs met die emissiedalingen is er een significante verhoging van de 
AOT60 zichtbaar. 
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Figuur 50: AOT60ppb-max8u voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030 voor alle Belgische 3x3km 
gridcellen berekend met meteo 2007 (links) en met meteo 2003 (rechts). In de bovenste rij staan de 
kaarten afgeleid uit de metingen 2007 (links) en 2003 (rechts). 
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4.2.6.3 NET60ppb-max8u 

Figuur 51 toont de vergelijking van de berekeningen met meteorologische gegevens van 2007 en 
2003 voor de NET60ppb-max8u voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030. De NET60 afgeleid uit 
de ozonmetingen van 2007 en 2003 staan bovenaan in de figuur. Zoals voor de AOT60 zien we ook 
voor deze indicator een zeer sterke invloed van de meteocondities. In het REF- en EUR-scenario 
2030 zouden er bij ongunstige meteocondities veel hogere NET60-waarden voorkomen dan bij 
“gemiddelde” meteo-omstandigheden. Het VISI-scenario daarentegen heeft voldoende lage emissies 
in 2030 om, zelfs bij ongunstige meteocondities, het aantal overschrijdingen van de Europese 
streefwaarde voor de bescherming van de gezondheid te beperken.  

Figuur 51: NET60ppb-max8u voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030 voor alle Belgische 3x3km 
gridcellen berekend met meteo 2007 (links) en met meteo 2003 (rechts). De NET60ppb-max8u 
berekend uit de metingen staat bovenaan in de figuur voor 2007 (links) en 2003 (rechts) 
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4.2.6.4 AOT40ppb-vegetatie 

Figuur 52 toont de invloed van klimaatverandering (onder vorm van de extreme meteo van 2003) op 
de AOT40ppb-vegetatie voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030. De gemeten AOT40 voor het 
jaar 2003 en 2007 is ook opgenomen in de figuur. De AOT40 is een overschrijdingsindicator die alle 
ozonconcentraties tijdens de maanden mei, juni en juli (tussen 8 en 20 uur CET) boven 40 ppb 
sommeert. De invloed van ongunstige meteo is om deze reden ook voor deze indicator zeer groot. 
Zoals te zien in de figuur hebben de voorspelde emissiedalingen bijna geen (REF- en EUR-scenario) 
of slechts een beperkte (VISI-scenario) invloed op de AOT40. Ongunstige meteocondities 
daarentegen zullen een zeer grote invloed hebben op de AOT40-waarden, en dit vooral in het REF- 
en het EUR-scenario en in iets mindere mate ook in het VISI-scenario. Voor de AOT40 indicator zullen 
zelfs vergaande emissiedalingen, zoals deze in het VISI-scenario niet voldoende zijn om in extreme 
meteorologische jaren de vegetatie te beschermen tegen te hoge ozonconcentraties. 

Figuur 52: AOT40ppb-vegetatie voor het REF-, EUR- en VISI-scenario gemiddeld over Vlaanderen en 
invloed van de extreme meteo 2003 
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Figuur 53 toont de AOT40-vegetatie voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030 met de gemiddelde 
meteo 2007 (links) en de extreme meteo 2003 (rechts). De AOT40 berekend met de ozonmetingen 
van 2007 (links) en 2003 (rechts) staan bovenaan in de figuur. De zeer ongunstige invloed van 
extreme meteocondities op deze indicator wordt duidelijk, vooral in het REF- en het EUR-scenario. 
Ook in het VISI-scenario is er een duidelijk ongunstige invloed van de extreme meteo te zien. De 
sterkste verhogingen zijn er in Vlaanderen (Provincie Limburg) terwijl de impact van extreme meteo in 
Wallonië (Ardennen) lager is. 
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Figuur 53: AOT40ppb-vegetatie voor het REF-, EUR- en VISI-scenario 2030 voor alle Belgische 
3x3km gridcellen berekend met meteo 2007 (links) en met meteo 2003 (rechts). De AOT40 berekend 
a.h.v. metingen 2007 (links) en 2003 (rechts) staan bovenaan in de figuur 
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4.2.7 Algemene conclusies en beleidsaanbevelingen m.b.t. ozon 

Voor de resultaten verkregen voor ozon in deze studie zijn dit de belangrijkste conclusies: 

 Als gevolg van emissiereducties van de ozonprecursoren in het Europa- en het Visionair 
scenario dalen de ozonpiekconcentraties gevoelig tegen 2030. In het referentiescenario 
daarentegen blijft de daling van de ozonpiekconcentraties beperkt. In tegenstelling tot de 
ozonpiekconcentraties, stijgt de jaargemiddelde ozonconcentratie in alle drie de berekende 
emissiescenario’s. 

 In het VISI-scenario zorgen de emissiedalingen voor een sterke daling van de ozonpieken en 
(zelfs) voor een lichte daling van de jaargemiddelde ozonconcentraties in vergelijking met het 
Europa-scenario. 

 De klimaatverandering kan de positieve effecten van de verwachte emissiereducties op de 
ozon-vervuiling grotendeels of volledig tenietdoen. Dit is het geval voor alle drie de 
emissiescenario’s. Zelfs met de lage emissies van het VISI-scenario zullen er bij 
ongunstige/extreme meteo terug overschrijdingen van de ozondrempel voorkomen. 

 De invloed van ongunstige/extreme meteo op de ozonpiekconcentraties is groter dan de 
invloed van de voorspelde emissiereducties maar hangt sterk af van de verwachte 
emissiereducties. In het VISI-scenario met drastische reducties van de ozonprecursoren blijft 
de impact van extreme meteorologische omstandigheden beperkt. 

De ozonpiekconcentraties die voorkomen op warme en zonnige dagen zullen vermoedelijk blijven 
dalen. Dit is te danken aan de Vlaamse en Europese maatregelen die zorgen voor emissiereducties 
van de ozonprecursoren NOx en NMVOS.  

De Europese langetermijndoelstellingen (LTD; zie tabel 11 en tabel 12) voor de bescherming van de 
volksgezondheid worden enkel gehaald met de emissies volgens het VISI-scenario. De 
emissiereducties in het REF- en ook in het EUR-scenario blijven onvoldoende om de LTD in 
Vlaanderen te kunnen halen, zelfs niet in eerder gunstige meteorologische jaren zoals 2007. Indien er 
in de toekomst meer jaren voorkomen met extreme meteorologische omstandigheden zoals in het 
uitzonderlijke jaar 2003 kan het positieve effect van de verwachte emissiereducties, namelijk de daling 
van de ozonpiekconcentraties, zelfs volledig teniet gedaan worden. Alleen in het VISI scenario zullen 
bij ongunstige meteo de ozonpiekconcentraties ongeveer op hetzelfde niveau blijven als in het 
basisjaar 2007. 

De Vlaamse en Europese maatregelen die zullen zorgen voor een daling van de ozonprecursoren, 
zullen niet voldoende zijn om de jaargemiddelde ozonconcentratie (en dus de 
ozonachtergrondconcentratie) te doen dalen. Deze daling is noodzakelijk omdat er volgens de WGO 
ook (chronische) gezondheidseffecten kunnen optreden onder de ozon(piek)drempelwaarden. 

Om zowel de Europese streefwaarden voor de bescherming van de volksgezondheid te halen als om 
de ozon-achtergrondconcentraties duurzaam te doen dalen zijn verdergaande reducties van NOx- en 
NMVOS-emissies nodig, niet alleen op Vlaams of Europees niveau, maar ook op mondiale schaal. 
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In Tabel 11 worden de Europese doelstellingen voor ozon in de lucht voor de bescherming van de 
volksgezondheid weergegeven. Tabel 12 toont deze voor de bescherming van ecosystemen. 

Tabel 11: Doelstellingen voor ozon in de lucht voor de bescherming van de volksgezondheid volgens 
de EU-richtlijn 2002/3/EG 

 

Tabel 12: Doelstellingen voor ozon in de lucht voor de bescherming van ecosystemen volgens de EU-
richtlijn 2002/3/EG 

 

Ter bescherming van de volksgezondheid, werd voor de AOT60ppb in de richtlijn 2002/3/EG als doel 
5 800 (µg/m3).uren vooropgesteld, een waarde die gekoppeld werd aan de streefwaarde voor de 
NET60ppb van 25 dagen. Beide streefwaarden zouden gemiddeld over de periode 2010-2012 moeten 
gehaald worden. De doelstelling voor AOT60 werd echter niet weerhouden in de nieuwe richtlijn 
2008/50/EG, maar blijft desalniettemin een interessante waarde om de ozonjaaroverlast voor de 
bevolking aan te toetsen. Voor de bescherming van de ecosystemen is de streefwaarde voor de 
AOT40ppb-vegetatie 18 000 (µg/m3).uren die eveneens vanaf 2010 (gemiddeld over 5 jaar) zou 
moeten bereikt worden. 

Voor een correcte toetsing aan de Europese norm, moet de NET60ppb uitgemiddeld worden over een 
periode van drie jaar om de fluctuaties door de jaarlijkse variërende meteo op te vangen (zie het 
vorige hoofdstuk). Voor de AOT40ppb-vegetatie is de uitmiddelingstijd zelfs 5 jaar. Dit betekent wel 
dat er in het kader van deze studie (zoals ook in het kader van de Milieuverkenning 2030) geen 
toetsing aan deze streefwaarden kan uitgevoerd worden omdat de modelsimulaties met de 
meteorologische dataset van slechts één jaar (meteo 2007) uitgevoerd werden (en in het geval van 
het zichtjaar 2030 met de meteo van 2003 en 2007).  

Naast deze streefwaarden was er echter in de richtlijn 2002/3/EG ook een ‘langetermijndoelstelling’ 
(LTD) voor de overschrijdingsindicatoren, en deze gelden per jaar (zie Tabel 11 en Tabel 12). De 
lange- termijndoelstelling voor de NET60ppb is 0 (dus geen overschrijdingen meer van de dagelijkse 
hoogste 8-uurgemiddelde concentraties van 120 µg/m³) en deze voor de AOT40ppb-vegetatie 
bedraagt 6 000 (µg/m3).uren. Geen overschrijdingen meer van de NET60ppb indicator betekent 
eveneens dat de AOT60ppb gelijk moet zijn aan nul. Ook de LTD voor de AOT60 werd echter niet 
weerhouden in de nieuwe richtlijn 2008/50/EG. 
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Uit de modelsimulaties uitgevoerd in het kader van deze studie blijkt (Figuur 43) dat de 
langetermijndoelstelling van 0 voor de AOT60ppb in 2030 alleen met de emissies volgens het VISI-
scenario haalbaar is in Vlaanderen, en dit ook enkel bij gemiddelde meteocondities zoals in 2007. Met 
de emissies volgens het REF- en het EUR-scenario zal deze langetermijndoelstelling, zelfs in 2030 en 
zelfs bij gunstige meteorologische condities, niet gehaald worden in Vlaanderen. Er blijven gebieden 
in Vlaanderen met een AOT60ppb hoger dan 1000 (µg/m3).uren in het REF-scenario en boven 500 
(µg/m3).uren in het EUR-scenario. Ook in Wallonië wordt de LTD in het REF-scenario niet gehaald, 
maar de modelberekeningen geven aan dat de AOT60pbb in het Europa-scenario 2030 toch dicht in 
de buurt van 0 komt. In het VISI-scenario kan de LTD vermoedelijk wel gehaald worden in normale 
meteojaren.  

De verwachting is dat de LTD voor de AOT40ppb-vegetatie van 6000 (µg/m3).uren zowel in het 
referentie- als het Europa-scenario niet overal in Vlaanderen zal gehaald worden. Uit de 
modelberekeningen blijkt dat vooral in de provincies Antwerpen en Limburg de AOT40pbb-vegetatie in 
het REF- en het EUR-scenario nog ver van het doel verwijderd is. In Wallonië daarentegen komt de 
LTD al in het Europa-scenario 2030 in de buurt van de LTD. Met de emissies volgens het VISI-
scenario daarentegen kan de LTD voor deze indicator in heel België gehaald worden. Dit uiteraard 
alleen bij “normale” meteocondities. Onder ongunstige meteocondities is de LTD zelfs in het VISI-
scenario buiten bereik, zowel in Vlaanderen als in (delen van) Wallonië. 

We willen hierbij echter nog eens benadrukken dat de bovenstaande toetsing aan de Europese 
normen vergelijkbare (gemiddelde tot eerder gunstige) meteorologische condities veronderstelt als in 
2007. Indien er in de toekomst meer jaren voorkomen met ongunstige meteorologische 
omstandigheden zoals in het uitzonderlijke jaar 2003 zullen de conclusies anders zijn. 

4.3 DALYs en Externe gezondheidseffecten van zwevend stof en ozon 

4.3.1 Gezondheidseffecten en blootstelling aan de milieu stressoren zwevend stof en ozon 

Blootstelling aan milieu stressoren zoals zwevend stof en ozon in lucht hebben een invloed op de 
menselijke gezondheid. Blootstelling aan zwevend stof kan aanleiding geven tot het ontwikkelen van 
longkanker met mogelijk de dood tot gevolg (Pope en Dockery, 2006). Blootstelling aan ozon kan 
aanleiding geven tot hoesten, irritatie van de keel en een verminderde longfunctie (WHO, 2006). 

Om gezondheidseffecten numeriek uit te drukken wordt dikwijls DALY als indicator gebruikt. DALY 
staat voor Disability adjusted Life Year of potentieel verloren gezond levensjaar. De indicator schat het 
aantal potentieel gezonde levensjaren in dat een populatie verliest door ziekte veroorzaakt door 
milieufactoren. Het is de optelsom van het aantal jaren verloren door vroegtijdige sterfte aan de 
betreffende ziekte (potentieel verloren levensjaren) en de jaren geleefd met de ziekte, rekening 
houdend met de ernst (disability weight) ervan. Het gezondheidseffect dat bij blootstelling aan fijn stof 
de doorslag geeft bij de berekening van het aantal DALYs is potentieel vervroegde sterfte bij 
chronische blootstelling aan PM2,5 (deeltjes met aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 µm). De 
gezondheidseffecten die in overweging werden genomen corresponderen met die uit het rapport 
NEEDS (2007) en de berekeningen zijn conform met deze in het kader van de Milieuverkenning 2030. 

Met de DALY-indicator kunnen evoluties geschetst worden van o.a. verschillende scenario’s. De 
indicator is geschikt om advies te geven rond relatieve beleidsmatige beoordelingen van het milieu in 
Vlaanderen. Er moet benadrukt worden dat er geen absolute interpretatie kan gegeven worden aan de 
getallen, aangezien gezondheidseffecten een multi-causaal karakter kunnen hebben en gezien het 
voorkomen van comorbiditeit. Gezondheidseffecten en overeenstemmende kosten worden hier enkel 
gerelateerd aan de blootstelling aan fijn stof en ozon terwijl in realiteit verschillende factoren (roken, 
genetische aanleg, voeding,…) een bijdrage kunnen hebben. 

Figuur 54 geeft een overzicht van het totaal aantal DALYs per jaar per 10000 inwoners berekend voor 
de drie scenario’s (REF = referentiescenario; EUR = Europa-scenario; VISI = Visionair scenario). 
Gemiddelde gezien verliest een inwoner in Vlaanderen over zijn hele leven één gezond levensjaar. Dit 
is dus voornamelijk te wijten aan het chronische gezondheidseffect van PM2,5. Relatief gezien is de 
sterkste daling van het aantal DALYs voor het VISI-scenario, gevolgd door het EUR-scenario en het 
REF-scenario. Enkel statistisch gezien is er geen significante daling (P>0.05) van het aantal DALYs. 
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Figuur 55 toont het aantal DALYs door blootstelling aan ozon voor de drie scenario’s. Wanneer de 
scenario’s vergeleken worden, is er duidelijk een stijging van het aantal DALYs voor het REF- en het 
EUR-scenario, terwijl voor het VISI-scenario dit aantal relatief constant blijft. Dit komt omdat de 
indicator SOMO35, die als basis dient voor de berekening van DALYs door blootstelling aan ozon, een 
quasi constant verloop heeft voor het VISI-scenario maar wel (licht) toeneemt voor het REF-scenario 
en iets sterker toeneemt voor het EUR-scenario. Statistisch gezien is er ook hier geen significant 
(P>0.05) verschil tussen de scenario’s. Uiteindelijk is het aantal DALYs gerelateerd aan blootstelling 
aan ozon relatief beperkt t.o.v. blootstelling aan fijn stof. 

Figuur 54: Gemiddeld totaal aantal DALYs door blootstelling aan fijn stof (PM2,5 & PM10) per 10 000 
inwoners in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2007-2030). Foutenbalken geven 
standaarddeviatie weer. 
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Figuur 55: Gemiddeld totaal aantal DALYs door blootstelling aan ozon per 10 000 inwoners in het 
REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2007-2030). Foutenbalken geven 
standaarddeviatie weer. 
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4.3.2 Externe gezondheidskosten gerelateerd aan blootstelling aan fijn stof en ozon 

Aan een relatief verminderde gezondheidstoestand zijn kosten verbonden. Gezondheidseffecten 
kunnen ook uitgedrukt worden in milieuschadenkosten of externe kosten veroorzaakt door 
milieuverontreinigingen. Uit internationale economische waarderingsstudies kunnen eenheidsprijzen 
voor verschillende gezondheidseffecten afgeleid worden (NEEDS, 2007) Deze eenheidsprijzen 
worden gebruikt voor het berekenen van de externe kosten. Externe kosten worden berekend met 
dezelfde basis als de DALY’s nl. het aantal gevallen van vroegtijdige sterfte en het aantal gevallen van 
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mensen die aan een ziekte lijden. Dit wordt bij externe kosten vermenigvuldigd met een 
respectievelijke gerelateerde kost per geval.  

Tabel 13 alsook Figuur 56 en Figuur 57 geven een overzicht van de externe gezondheidskosten voor 
blootstelling aan fijn stof en ozon voor de drie scenario’s (REF, EUR, VISI). De externe kosten volgen 
in dit geval dezelfde tijdstrend als de DALYs. Algemeen is er voor fijn stof een daling van de kosten in 
de tijd voor het EUR- en het VISI-scenario, terwijl deze voor het REF-scenario relatief constant zijn. In 
het VISI-scenario spreken we zelfs bijna over een halvering van de externe gezondheidskosten door 
blootstelling aan zwevend stof tussen 2007 en 2030. Hiervoor zijn echter significante emissiereducties 
noodzakelijk (zie VISI-scenario). Voor ozon is er een stijging van de kosten in de tijd voor het REF- en 
het EUR-scenario, terwijl deze voor het VISI-scenario relatief constant zijn. Deze toename voor het 
REF- en het EUR-scenario komt vooral door de toename van de jaargemiddelde ozonconcentraties 
wat zich ook weerspiegelt in de indicator SOMO35 (Figuur 47) die gebruikt wordt als maatstaf voor de 
blootstelling aan ozon. De externe kosten gerelateerd aan blootstelling aan fijn stof zijn ongeveer een 
factor 10 groter dan deze gerelateerd aan blootstelling aan ozon (Tabel 13). 

Statistisch gezien is er geen significante (P>0.05) stijging of daling van de externe kosten in functie 
van de tijd. De variatiecoëfficiënt op de waardes bedraagt ongeveer 50%. De fout wordt in dit geval 
vooral bepaald door de onzekerheid op de dosis respons curves, afgeleid uit epidemiologische 
studies, en gebruikt om het aantal gevallen van mensen die aan een ziekte lijden ten gevolge van 
blootstelling aan fijn stof/ozon te bepalen. 

Tabel 13: Gemiddelde kost (euro/inwoner) gerelateerd aan de blootstelling aan fijn stof (PM2,5 & 
PM10) en aan ozon in het REF-, het EUR- en het VISI-scenario (Vlaanderen, 2007-2030) 

 PM Ozon 
Jaar REF EUR VISI REF EUR VISI 
2007 597 (±258) 39 (±18) 
2010 535 (±243) 520 (±220) 499 (±217) 42 (±20) 44 (±20) 43 (±18) 
2015 527 (±226) 472 (±198) 440 (±193) 46 (±20) 48 (±22) 45 (±20) 
2020 501 (±208) 409 (±184) 347 (±150) 47 (±22) 53 (±24) 43 (±20) 
2025 513 (±218) 402 (±181) 344 (±139) 50 (±22) 54 (±25) 42 (±19) 
2030 521 (±223) 410 (±173) 332 (±145) 53 (±24) 56 (±25) 39 (±17) 

standaarddeviatie tussen haakjes 
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Figuur 56: Gemiddelde externe gezondheidskost (€/inwoner) voor de blootstelling aan PM10 en 
PM2,5 
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