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IRCEL-CELINE ? 
NL : Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu 
FR :Cellule Interrégionale de l'Environnement 
EN : Belgian Interregional Environment Agency 

 
Samenwerkingsakkoord 3 gewesten : 1994 

 
Belangrijkste taken : 

 Waarschuwen voor episodes met verhoogde luchtverontreiniging 
 IJkbank 
 Databank Luchtkwaliteit (3 gewesten) 
 Rapporteren EU-commissie (metingen en emissies) 
 Wetenschappelijke ondersteuning gewesten 
 Experten EU-werkgroepen  
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Luchtvervuiling is complex 
“multi polluent”: 
NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide), O3 (ozon), VOC 
(vluchtige organische stoffen), fijn stof (PM2.5, PM10, UFP of 
PM0.1), zware metalen, PAK’s ... 

“multi sector”:  
verkeer, landbouw, industrie, gebouwen(verwarming of -
koeling), energieproductie (en ook natuurlijke bronnen) 

“multi schaal”: 
continentaal, Europees, regionaal, (hyper)lokaal 

“multi temporeel”: 
zowel kortetermijn (acute) als langetermijn (chronische) 
gezondheidseffecten 

(Primaire) Emissies maar ook meteo, topografie! 
Secundaire polluenten via (foto)chemische reacties 
in atmosfeer 



Ter illustratie multi-schaal:  
concentratieopbouw in een stad, schematisch 
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Evolutie fijn stof Londen (1700 – 2016) 
en Delhi (laatste jaren) 
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Claude Monet, 1903 



Zwaveldioxide (SO2) in Brussel 

1970: +- 200 µg/m³, nu 2 µg/m³ (!) 



Fijn stof (PM10) jaargemiddelde 
concentratie (Brussel, 1981 – 2017) 

PM10 metingen gestart in 1997, concentraties vóór 1997 werden afgeleid uit TSP/PM10 periode 1997 – 2000 

Jaargemiddelde fijn stof nu 3x lager dan begin jaren 80 
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Luchtvervuiling gevoelig afgenomen, 
maar nog altijd impact op gezondheid! 

De Standaard, 9 september 2019 



4 à 5% alle sterftes in BE toegewezen aan 
PM2.5 (fijn stof) 

Bron: http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30505-6/fulltext?dgcid=etoc-edschoice_email_154#bibl10 

The Lancet, April 2017 
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Middelingstijd       1-uur max 8-uur      dag        jaar 

2008/50/EG 

 SO2          350 24x jaar                125 3x jaar         
 
 NO2          200 18x jaar     40         (2010) 
  
 PM10                    50  35x jaar 40  
                      
 PM2.5    Streefwaarde  25        (2010) 
     Grenswaarde  25        (2015) 
     AEI (stedelijke achtergrond)                (2015)
     AEI reductie -15 of 20%                     (2020) 
     Indicatieve grenswaarde 20        (2020) 

 Pb       0,5 

 CO                  10 000    
 
 Benzeen           5 (2010) 

         O3                  120 25x jaar  
                              3j_gem (2010)  

     

EU grens - en streefwaarden 

(concentraties in µg/m³) 



Advieswaarden WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) 

  1-uur        max8-uur      24-uur             jaar 

 

               SO2      500 (10’)                         20          

 
           NO2           200                 40 
  
           PM10               50 3x jaar            20  
 
           PM2.5            25 3x jaar            10 

                      
 O3              100  
             

 WGO gezondheids advieswaarden: 

•  Laagste concentratie waarbij er gezondheidseffecten kunnen optreden met 
95% betrouwbaarheid. 

• Maximale bescherming van de gezondheid onder de WGO advieswaarden (maar 
dat sluit niet uit dat er nog effecten kunnen zijn) 

                (concentraties in microgram/m³) 



Europese ‘Green Deal’:  
Zero Pollution Europe – Clean Air 
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Verdere daling uitstoot tegen 2030: 
(nieuwe) NEC richtlijn 

“NEC” richtlijn 2016/2284/EG (14/12/2016) 
Reductiedoelstellingen België voor 2020 en 2030 

% t.o.v. 2005 
2020: overgenomen uit Göteborgprotocol 
Nu ook voor PM2,5 

+- 50 reductie gezondheidsimpact 2030 t.o.v 2005 
 

2005 2010 NEC 2015 2020 2030 

NOx 319 176 (-45%) 197 (-38%) -41% -59% 

SO2 142 99 (-30%) 43 (-70%) -43% -66% 

PM2,5 35 27 (-23%) -20% -39% 

VOC 178 139 (-22%) 120 (-33%) -21% -35% 
NH3 68 74 (+9%) 66 (-3%) -2% -13% 

Emissies in kiloton/jaar 
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Belangrijkste resterende knelpunten 
(SOER 2020, EMA, december 2019) 

NOx emissies en niet-uitlaat fijn stof (weg)verkeer 
 
Primair fijn stof (PM2.5) door huishoudelijke 
verwarming met vaste brandstoffen, in BE 
houtverbranding 
 
Ammoniak (NH3), landbouw  
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Lucht- en CO2 TTW (*) emissies 
personenwagens, relatief tov 2000 
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(*) TTW: “Tank To Wheel” 
 
Bron: https://www.milieurapport.be/milieudata/kernset 



Wat in realiteit 

wordt uitgestoten 

“NO2 is not a car problem ... 
It’s a DIESEL car problem” 

Max toegelaten 
 EURO normering 



Stikstofdioxide (NO2) in Vlaanderen 
(grondmetingen/modellering, 2018) 

RIO-IFDM-OSPM: VITO-IRCEL-VMM 

www.vmm.be: zoomen op kaart is mogelijk 

EU grens- en WGO advieswaarde 

http://www.vmm.be/


NO2: Zoom op Antwerpen en Leuven 

EU grens- en WGO advieswaarde 

Bron: www.vmm.be 



NO2 (NOx) niet alleen rechtstreeks 
schadelijk: 

Samen met VOC’s is het een precursor van ozon  

Samen met NH3 en SO2 precursor van 
secundair fijn stof 
Samen met NH3 oorzaak van problematiek 
N-depositie/verzuring: zie discussie NL 
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NO2 concentratie op verkeersrijke 
plaatsen daalt te langzaam/nauwelijks  

Goede nieuws is wel dat roetfilter werkt! (Diesel = NOx probleem) 
roetprobleem door efficiënte roetfilters onder controle 



Ook precursor “secundair” fijn stof 
(niet rechtstreeks uitgestoten) 

Belangrijkste precursoren: 
NOx     salpeterzuur (HNO3)      (Diesel)verkeer (61%) 
SO2     zwavelzuur (H2SO4)         Industrie            (45%) 
NH3     ammonium (NH4+)        Landbouw          (91%) 
 

2NH3 + H2SO4  (NH4) 2SO4 (stabiel) 
NH3 + HNO3  NH4NO3 (semi-vluchtig) 

 
 
 
Op jaarbasis, VLA (BE) = “NH3 limited” door overmaat NOx 

   vermindering NH3 meest “efficient” 
 Tijdens voorjaar (uitrijden mest), VLA (BE) = “NOx limited” door overmaat NH3  
 reduceren NOx ... windopwaarts Vlaanderen (BE) ...meest “efficiënt” 

T en RH Fijn stof 
“Secundary Inorganic Aerosol” (SIA) 

Lente SMOG 

Gassen 



Jaargemiddelde PM2.5, 2018 
zoek het verschil ... 

Bron: VMM jaarrapport lucht 2019 



Gemiddelde Blootstellingsindex (GBI) 

Fijnstofmetingen (PM2.5) stedelijke ‘achtergrondstations’) 

Bron: intergewestelijke databank lucht, IRCEL 

Europees doel 2020 al gehaald in 2016, maar: 
- nog altijd > gezondheidsadvieswaarde WGO  
- stagnatie laatste 4 jaar 



50 gram primair PM10 = 

4 kg hout 
(open haard) 

13 kg hout 
(moderne houtstoof) 

40 kg pellets 
(pelletketel) 

300 km 
(vrachtwagen) 

600 km 
(bestelwagen) 

1100 km 
(diesel auto) 
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Conclusies (1) 

Luchtkwaliteit is de laatste decennia (gevoelig) 
verbeterd, laatste 3-4 jaar wel stagnatie (fijn stof) 
 
Probleem echter niet opgelost : zie belangrijke 
impact op levensverwachting (door vooral fijn stof) 
 
Knelpunten blijven: 

Fijn stof (vooral PM2.5) – wat met BC, UFP ? 

NO2 
O3 



Conclusies (2) 

Extra emissiereducerende maatregelen blijven 
noodzakelijk in alle sectoren (huishoudens, 
verkeer, landbouw, industrie) 
(via technische maatregelen én 
gedragswijzigingen) 
 
Communiceren over luchtvervuiling 
(wetenschap) bevolking/beleidsmakers/pers 
niet eenvoudig 
 

 



BelAIR app 

Zoek naar “Belair” in App stores  



Dank voor uw aandacht! 
 
fierens@irceline.be 

 

http://www.irceline.be 

http://www.vmm.be 

 

 

twitter.com/smog_be 

twitter.com/fransfie 


