
          

  

 

 

 

  

 

 

Alain MARON 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  

belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie  

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie,  

belast met Welzijn en Gezondheid 

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,  

belast met Gezondheid en Welzijn  

Sint-Lazaruslaan 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

Elke VAN DEN BRANDT 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  

belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,  

belast met Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid 

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,  

belast met Gezondheid en Welzijn 

Sint-Lazaruslaan 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

 

Betreft: herziening van de EU-luchtkwaliteitsnormen: ambitie in Europa en leiderschap bij de actualisering 

van het regionale rechtskader op basis van de aanbevelingen van de WHO 

 

 

Geachte minister Maron, 

Geachte minister Van den Brandt, 

 

We hebben een Belgische coalitie1 gevormd van gezondheids- en milieu-organisaties. Ons doel is een 

beleid te bepleiten dat bij het vaststellen van luchtkwaliteitsdoelstellingen en luchtkwaliteitsverbeterende 

maatregelen vertrekt van de gezondheidskundige baten die we als maatschappij kunnen boeken bij het 

verder terugdringen van de luchtverontreiniging. Samen schrijven we de ministers bevoegd voor 

leefmilieu en volksgezondheid van de drie gewesten aan. 

 

Dit najaar liggen twee belangrijke beleidsdossiers op tafel om de luchtkwaliteit in Brussel structureel te 

verbeteren: (1) de herziening van de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit en (2) de herziening van het 

                                                
1 De coalitie bestaat uit: Christelijke Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Solidaris, Liberale Mutualiteiten, Onafhankelijke 

Ziekenfondsen, Bond Beter Leefmilieu, BRAL, CANOPEA, Greenpeace, Kom op tegen Kanker, de Gezinsbond, de Vlaamse 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Belgian Respiratory Society, Les Chercheurs d’Air, Recht 
Op Lucht, Halo vzw Patiëntenvereniging Longtransplantatie UZ Leuven, European Pulmonary Fibrosis Federation, Filter Café Filtre, 
L’Intergroupe Liégeois des Maisons médicales, La maison médicale l’Herma, Tim Nawrot, Nicola Da Schio, Catherine Bouland en 
Bas de Geus 



Brussels Plan Lucht Klimaat Energie 2030. Met dit schrijven willen we uw vragen de gezondheid van de 

bevolking voorop te plaatsen in deze dossiers. 

 

1. Herziening van de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit 

 

Een jaar geleden publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), na een systematisch onderzoek 

van de wetenschappelijke gegevens, nieuwe wereldwijde richtlijnen2 voor de luchtkwaliteit met 

aanbevelingen voor maximumconcentraties van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen. 

 

Luchtvervuiling is het grootste milieurisico voor de gezondheid in Europa, en leidt naar schatting tot meer 

dan 307.000 gevallen van vroegtijdige sterfte per jaar3. In ons land alleen al is luchtvervuiling 

verantwoordelijk voor 7.5004 vroegtijdige sterftegevallen. Bovendien is luchtvervuiling na roken de meest 

voorkomende doodsoorzaak als gevolg van niet-overdraagbare ziekten, volgens de WHO. 

Zevenennegentig procent (97 %) van de stadsbevolking in de EU woont momenteel in gebieden met een 

slechte luchtkwaliteit. 

 

Luchtvervuiling is ook een groot probleem voor natuurbescherming. In haar Aanvangseffectbeoordeling 

schatte de Commissie de kosten van de impact van luchtvervuiling op ecosystemen op 54 miljard euro per 

jaar. Volgens de beoordeling worden de eutrofiëringslimieten overschreden in 32 % van de 

ecosysteemgebieden en in 73 % van de Natura 2000-gebieden op het volledige grondgebied van de EU5. 

 

De kosten van luchtvervuiling bedragen naar schatting tot 940 miljard per jaar voor de EU6. Deze omvatten 

gezondheidskosten in verband met vroegtijdige sterfte en ziektes als gevolg van luchtvervuiling, 

productiviteitsverlies door zowel verloren werkdagen als verminderde productiviteit van werknemers, 

gewasopbrengstverlies, aantasting van het natuurlijke landschap met gevolgen voor de toeristische sector, 

en schade aan gebouwen. 

 

De onaanvaardbaar hoge tol van luchtvervuiling op de gezondheid en het milieu kan voor een groot 

deel worden voorkomen. 

 

Na de pandemie en de gevolgen ervan die we rondom ons zien, moet er vandaag gefocust worden op het 

beschermen van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Op EU-niveau is de publicatie van het 

wetgevingsvoorstel tot herziening van de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit, waarin de normen voor 

schone lucht zijn vastgesteld, gepland voor 26 oktober 2022 als onderdeel van het Actieplan 

Verontreiniging naar nul7. In deze cruciale actualisering voor de volksgezondheid heeft de Raad een unieke 

kans om op een nooit eerder geziene schaal levens te redden en ziekte te voorkomen. 

 

In de nieuwe aanbevelingen van de WHO worden nu aanzienlijk lagere maximumconcentraties voor de 

belangrijkste vervuilende stoffen voorgesteld. Met name wordt voor fijnstof met een diameter van < 2,5 μm 

                                                
2 New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution, WHO, 2021 - 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-
of-lives-from-air-pollution   
3
 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/  

4
 Premature deaths attributable to air pollution, EEA, 2020: https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-

exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution    
5
 Inception Impact Assessment on Revision of the Ambient Air Quality Directives, 2020 - https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12677-Air-quality-revision-of-EU-rules_en  
6
 Air pollution: Our health still insufficiently protected, European Court of Auditors, 2018 - https://op.europa.eu/webpub/eca/special-

reports/air-quality-23-2018/en/#A3  
7 Actieplan Verontreiniging naar nul - https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_nl  

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/
https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Air-quality-revision-of-EU-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Air-quality-revision-of-EU-rules_en
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/en/#A3
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/en/#A3
https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_nl


(PM2,5), dat de grootste gezondheidslast in de EU veroorzaakt, nu een jaarlijkse gemiddelde concentratie 

van 5 μg/m³ aanbevolen. Dat is de helft van de vorige aanbeveling van de WHO van 10 μg/m³, en vijf keer 

lager dan de huidige EU-norm van 25 μg/m³. Voor stikstofdioxide (NO2), dat in de discussies over het 

beperken of verbieden van verkeer in binnensteden sterk in de belangstelling is komen te staan, wordt nu 

een nieuwe jaarlijkse gemiddelde concentratie van 10 μg/m³ aanbevolen, een aanzienlijke daling ten 

opzichte van de vorige aanbeveling van de WHO van 40 μg/m³, tevens de huidige EU-norm. 

 

De herziening van de AAQD biedt de gelegenheid om het juridisch kader te verbeteren en te verduidelijken 

met het oog op een betere uitvoering. Luchtkwaliteitsnormen moeten worden vastgelegd in bindende 

grenswaarden om ieders recht op schone lucht te beschermen. In de bepalingen betreffende 

luchtkwaliteitsplannen moeten de verplichtingen van de overheidsinstanties nauwkeuriger worden 

omschreven en moeten beste praktijken worden aanbevolen voor dringende bestrijdingsmaatregelen 

wanneer een verontreinigingsdrempel wordt overschreden. Het juridisch kader moet bepalingen bevatten 

inzake toegang tot de rechter, sancties en schadevergoeding, teneinde een effectieve uitvoering en gelijke 

concurrentievoorwaarden in alle EU-lidstaten te waarborgen 

 

Deze problematiek aanpakken beperkt zich niet tot één bevoegdheid of één beleidsniveau. Vanuit uw 

bevoegdheid kan u een belangrijke rol spelen in het formuleren van de Belgische houding in dit dossier. U 

kan hierin uw stempel drukken door:  

● een publieke verklaring af te leggen waarin u uw steun uitspreekt voor luchtkwaliteitsnormen 

ter bescherming van de gezondheid; en zo de Brusselse regering te vragen om de 

luchtkwaliteitsaanbevelingen van de WHO inzake belangrijke vervuilende stoffen en de laatste 

wetenschappelijke bevindingen volledig te steunen;  

● bij te dragen aan de expertise om het Belgisch standpunt te bepalen inzake de herziening van 

de richtlijnen van de EU voor omgevingsluchtkwaliteit;  

● binnen de Europese Raad te pleiten voor de zo spoedig mogelijke toepassing van de nieuwe 

gezondheidskundige advieswaarden van de WHO om luchtvervuiling aan te pakken. 

 

2. Herziening van het Brussels Plan Lucht Klimaat Energie 

 

Het vaststellen van nieuwe EU-luchtkwaliteitsnormen vereist bijkomende maatregelen om de 

vooropgestelde gezondheidswinst ook effectief op het terrein te realiseren. Een belangrijk deel van de 

gezondheidswinst moet Europees gerealiseerd worden, denken we maar aan strengere uitstooteisen voor 

het gemotoriseerde verkeer. Echter hebben ook de lidstaten zelf heel wat instrumenten in handen om 

significante gezondheidswinsten te boeken, vooral in stedelijk en verstedelijkt gebied. En dus hoeft 

Brussel niet enkel naar de EU te kijken. Wij herinneren u hierbij aan de regeerverklaring uit 2020 

waarin u zich engageert om “…in overleg met de betrokken stakeholders, de huidige drempels 

voor alle verontreinigende stoffen [inzake luchtkwaliteit] afstemmen op en doen samenvallen met 

de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).”   

De herziening van het Brussels Plan Lucht Klimaat Energie biedt u de mogelijkheid om dit engagement 

waar te maken. Immers, niets in de AAQD verbiedt deelstaten of regio’s om een hoger ambitieniveau te 

hanteren. OP die manier neemt het gewest een pioniersrol op, voor de gezondheid van haar burgers, maar 

ook ten aanzien van België en de EU.  

 

Verder vragen wij u ook een betere afstemming tussen dit nieuw plan en het Gewestelijk Mobiliteitsplan 

Good Move. Zoals de recente studie CurieuzenAir aantoonde, is Brussel op vele plaatsen nog steeds in 

overtreding met de huidige EU normen inzake NO2. Verkeer blijft hier één van de grootste boosdoeners. 

Slechts een goede afstemming tussen beide plannen kan hier iets aan verhelpen. Wij vragen u in de herzien 



versie van het Plan Lucht Klimaat Energie een becijferd traject op te nemen welke maatregelen uit Good 

Move het Brussels Gewest zullen toelaten om binnen de kortst mogelijke termijn in orde te zijn met de 

huidige Europese normen en daarna verder de weg te lopen richting de nieuwe WHO normen.  

 

Met name zijn volgens ons daarin dit de belangrijkste maatregelen: 

● Het opnemen van de streefwaarden van de WHO in het nieuwe Plan LKE, en ze legaal bindend 

maken. 

● Voer een beleid dat aanstuurt op een verschuiving naar actieve, collectieve en gedeelde mobiliteit. 

Het invoeren van een zonale heffing is een mogelijke manier om het aantal gereden kilometers te 

doen dalen. Zorg hierbij voor socio-economische correcties voor mensen met een lager inkomen 

die een wagen nodig hebben voor noodzakelijke verplaatsingen (werk en andere).. 

● Het uitwerken van de circulatieplannen (street canyons tegengaan) met aandacht voor de 

alternatieven en de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte 

● Het blijvend monitoren van de luchtkwaliteit en het ondersteunen van burgermeetinitiatieven 

 

3. Besluitend 

 

De onderstaande maatschappelijke organisaties, actief in de domeinen van milieu en/of gezondheid, doen 

een beroep op u en uw diensten om de gezondheid van de mensen te beschermen tegen 

luchtverontreiniging, en zeker die van kwetsbare groepen zoals kinderen of patiënten die al aan een ziekte 

lijden. We vragen u daarom om bij de komende herziening van de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit 

steun te verlenen aan de zo spoedig mogelijke omzetting van de geactualiseerde WHO-

advieswaarden in bindende EU-luchtkwaliteitsnormen 

 

Wij zouden het op prijs stellen om zo spoedig mogelijk met u bijeen te komen om deze zaak verder te 

bespreken. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun, en kijken uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Luc Van Gorp en Elisabeth Degryse, voor de Christelijke Mutualiteiten, 

Philippe Mayné,voor de Neutrale Ziekenfondsen, 

Paul Callewaert, voor Solidaris, 

Bart De Waele, voor de Liberale Mutualiteiten 

Xavier Brenez, voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen 

Joeri Thijs, voor Greenpeace 

Marc Michils, voor Kom op tegen Kanker 

Didier Cataldo, voor Belgian Respiratory Society 

Wouter Arrazola de Oñate, pour le Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculose - VRGT 

Ugo Taddei, voor Client Earth 

Raf Pauly, voor BRAL 

Annekatrien Verdickt, voor Filter Café Filtré atelier, 

Pierre Dornier, pour les Chercheurs d’Air 

Marie-Charlotte Debouche, voor Clean Cities Campaign 

Nicola Da Schio, onderzoeker Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel 

Catherine Bouland, présidente de l'Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles 

Bas de Geus, professor Faculté des Sciences de la Motricité, Université Catholique de Louvain 


