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7. Milieu en energie

 
 

Olie in zee na ramp met 
tanker

Elk jaar verandert twee keer 
België in woestijn

Eilandbewoners vluchten voor 
klimaatverandering…

Wetenschappers maken kruis over koraalriffen

Noordpoolijs op minimumrecord

Ontbossing brengt Rwanda in de problemen

Elke dag verdwijnen  
150 soorten

Smog bereikt 
alarmpeil in 
Thailand !

Braziliaans 

regenwoud 

gaat sneller 

achteruit

Zwitserse 
gletsjers weer 
aanzienlijk 
gekrompen

16.000 planten en dieren sterven uit

Opnieuw hoge kwikwaarden 
gemeten in Brussel !

Orkanen zijn dit jaar nog niet uitgeraasd

Planeet heeft 1 miljard nieuwe 
bomen nodig

Eén zomer op twee warmer dan 2003

Inleiding

Uit de krant:

Bijna elke dag berichten de media over het milieu en de effecten ervan op onze gezondheid. Milieuvervuiling is het 
probleem bij uitstek dat één land alleen niet kan oplossen. Een vervuilde rivier stopt immers niet aan de grenzen. En 
ook de lucht en het klimaat houden er geen rekening mee. Een Europese aanpak is dus nodig. Vandaar dat de EU van 
het leefmilieu een topprioriteit maakte. Heel wat milieuwetgeving in ons land is bijgevolg van Europese oorsprong. Zo 
betaal je bij de aankoop van elektro een Recupel-bijdrage. Recupel zorgt er dan op zijn beurt voor dat deze toestellen na 
gebruik gerecycleerd worden. De EU staat er namelijk op dat haar burgers afval zoveel mogelijk sorteren en recycleren. 
Ook de kwaliteit van onze meren, rivieren en zeeën moet aan strenge Europese normen voldoen. En dat is niet anders 
voor de luchtkwaliteit: bepaalde waarden voor fijn stof, kwik, ozon, enz. mogen niet overschreden worden. In de winkel 
kunnen we zoeken naar het eco-label van de EU, de groene bloem. Zo weten we bijvoorbeeld dat het afwasmiddel dat 
we kopen, minimale schade toebrengt aan het milieu. Naast deze maatregelen zijn er nog tientallen andere voorbeelden 
van Europese milieuwetgeving.

De klimaatverandering staat momenteel hoog op de Europese agenda. Europa speelt al jaren een voortrekkersrol in de 
strijd tegen de opwarming van de aarde. Het was de EU die zichzelf in Kyoto oplegde om in de periode 2008-2012 de 
uitstoot van broeikasgassen met 8% te verminderen ten opzichte van de uitstoot van 1990. In nieuwe onderhandelingen, 
ook ‘post-Kyoto’ genoemd, verbond de EU zich ertoe de broeikasgasemissies tegen 2020 met minstens 20% te doen 
dalen in vergelijking met de uitstoot van 1990. 

Maar in het belang van het milieu en zeker van onszelf hoeven we niet te wachten om onze levensstijl aan te passen. De 
slogan “Doe uit. Zet af. Recycleer. Wandel. Verander.” daagt ons hiertoe alvast uit. 



2

Het NiEUwste Blad
Editie Vlaanderen

2008 - GRATIS 7. Milieu en energie

Het klimaat: wat doet de EU eraan?  
1
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De Europese Unie, die verantwoordelijk is voor zo’n 14% van de huidige broeikasgasuitstoot in de wereld, neemt bij interna-
tionale bijeenkomsten het voortouw om de klimaatverandering aan te pakken. Al in 1990 verbond de EU er zich vrijwillig 
toe om haar CO2-emissies tegen 2000 te beperken tot het niveau van 1990, een doelstelling die werd gehaald. 

Het wordt nu ernst
Ons land moet tegen 2020 13 procent 
van zijn energieverbruik uit hernieuw-
bare energiebronnen halen. Vandaag 
zitten we slechts aan 2,2 procent. Het 
wordt een enorme opdracht.  

Volgens de Belgische regering valt de kostprijs 
van het Europese klimaatplan voor ons land 
mee. Het zal ons een kleine 2,5 miljard euro 
per jaar of 0,7 procent van het bnp kosten. 

Vooral met de hernieuwbare energiebronnen 
heeft België een probleem. Ons land is weinig 
geschikt voor een grote elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon. 
Uit verscheidene studies bleek dat we maximaal 
8 procent van het volledige energieverbruik in 
België uit hernieuwbare energieproductie kun-
nen halen. Nu halen we 2,2 procent. Europa 
vraagt 13 procent. 

Met 2,2 procent slaat België vandaag een be-
labberd figuur in de westerse geïndustrialiseer-
de wereld. Door een aarzelende aanpak is de 
voorbije jaren veel tijd verloren gegaan.  

Neem windenergie. Enkele jaren geleden wer-
den de eerste voorstellen voor windenergie-
parken op zee gekelderd. De aanleg van een 
windenergiepark aan land stuit dan weer on-
vermijdelijk op tegenstand van de plaatselijke 
bevolking waardoor nieuwe projecten uitblij-
ven. Nochtans is het net windenergie die het 
aandeel van hernieuwbare elektriciteitspro-
ductie in ons land verder kan optrekken. Met 
de aanleg van o.a. het windmolenpark op de 
Thorntonbank stak België al een tandje bij om 
de doelstellingen te halen.
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Tijdens de onderhandelingen van het Kyoto-Protocol 
namen de 15 toenmalige EU-landen zich voor om 
hun broeikasgasemissies tegen 2012 te verminderen 
met 8% in vergelijking met 1990. Eind 2005 waren de 
emissies van diezelfde landen 1,5% onder het niveau 
van 1990 gedaald. 

Hoe?

Er werden zowel op EU- als op nationaal niveau ver-
schillende iniatieven genomen. Om de Kyoto-doelstel-
lingen te bereiken, werkt de Commissie onder meer 
samen met het bedrijfsleven en milieuorganisaties.

Een van de hoekstenen van het EU-beleid op het 
vlak van klimaatverandering is het EU-systeem voor 
de handel in emissierechten (ETS), dat in 2005 in 
het leven werd geroepen. Elektriciteitscentrales en 
energie-intensieve fabrieken mogen per jaar maar een 
beperkte hoeveelheid CO2 uitstoten. Deze 10.500 
bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna de helft 
van alle CO2-uitstoot in de EU. Indien ze minder 
CO2 uitstoten dan de toegestane hoeveelheid, kun-
nen ze de ongebruikte emissierechten verkopen aan 
fabrieken die meer uitstoten. Dit geeft bedrijven een 
financiële stimulans om hun emissies te beperken. 
Bedrijven die hun emissielimieten overschrijden, zijn 
verplicht emissierechten van anderen te kopen, zoniet 
riskeren ze een fikse boete.  

Andere maatregelen promoten het gebruik van her-
nieuwbare energiebronnen (bv. zonne- en windener-
gie) of sporen aan om huizen beter te isoleren en zo 
energie te besparen. 

84% van de energie die gezinnen 
in de EU verbruiken, gaat naar 
verwarming en warm water. 
Aangezien het Kyoto-Protocol in 2012 afloopt, dringt 
de Europese Unie aan op een nieuw internationaal 
verdrag.

In april 2007 besliste het Europees Parlement om een 
tijdelijke commissie Klimaatverandering op te zetten. 
Het doel van deze commissie is onder andere een in-
ventaris te maken van de huidige situatie en aanbeve-
lingen te doen over de toekomstige rol van de EU in 
de strijd tegen de klimaatopwarming. 

Begin 2008 stelde de Europese Commissie een kli-
maat- en energiestrategie voor met een reeks ambi-
tieuze doelstellingen en maatregelen. Die strategie 
vloeit voort uit afspraken gemaakt tijdens de Euro-
pese Raad van maart 2007 waar de regeringsleiders 
volgende beslissingen namen: een vermindering van 
de broeikasgasemissies van minstens 20% in vergelij-
king met de uitstoot van 1990 en dat tegen 2020. Dat 
percentage zal opgetrokken worden tot 30% indien 
de andere industrielanden hetzelfde doen en als ook 
de ontwikkelingslanden actie ondernemen. Om dit 
doel te halen, wordt het systeem voor de handel in 
emissierechten aangevuld met nieuwe maatregelen 
om 20% minder energie te verbruiken en het aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 op te 
trekken tot 20%. 

 

 

Zwemwaterkwaliteit nog niet overal optimaal
Een zomerse dag: de zon 
schijnt, het kwik klimt. Dan is 
er toch niets leukers dan een 
plons of een zwempartijtje in 
zee of in een meer? Maar hoe is 

het water waarin je dan terechtkomt?  

De Blauwe Vlag informeert je over de kwaliteit 
van het zwemwater (meren, zeeën) en het water in 
jachthavens. Het is een kwaliteitslabel dat  jaarlijks 
toegekend wordt en één jaar geldig is. 

Om een Blauwe Vlag te verdienen, moeten stran-
den en jachthavens voldoen aan strenge criteria: 
zo moeten ze o.a. de Europese zwemwaterrichtlijn 
respecteren. Daarnaast moeten ze educatieve en in-

formatieve acties organiseren en criteria m.b.t. de 
kwaliteit van het sanitair, het afvalbeleid, het on-
derhoud en de veiligheid (redders, EHBO,...) nale-
ven. Voor jachthavens gelden strenge milieucriteria 
zoals proper water, veiligheid en afvalinzameling.  

In het begin van de jaren negentig was de water-
kwaliteit aan onze kust zo erbarmelijk, dat er geen 
Blauwe Vlaggen werden uitgereikt. Het is pas vanaf 
2000,  met de verbetering van de kwaliteit van 
het zwemwater, dat diverse kustgemeentes in aan-
merking komen voor de vlag. Deze vooruitgang is 
vooral te danken aan een verbeterde zuivering van 
het afvalwater. 
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Knack, oktober 2007

Natuurlijke hulpbronnen voor dit jaar opgebruikt 
Vandaag (23 september) hebben we alles verbruikt wat de aarde op één jaar kan produceren. Dat berekende de internationale organisatie Global Footprint Network. De gevol-
gen: bossen verdwijnen, planten- en diersoorten sterven uit en het klimaat verandert. 

Elk jaar berekent het netwerk de voetafdruk van 
de mens: de totale oppervlakte die de mens nodig 
heeft voor zijn infrastructuur, de productie van 
zijn voedsel en de verwerking van zijn afval. Die 
voetafdruk wordt vergeleken met het aanbod: de 
capaciteit van onze planeet om in deze natuurlijke 
bronnen te voorzien en het afval te verwerken. 

Al sinds het midden van de jaren ’80 overstijgt de 
vraag het aanbod. Globaal gesproken consumeren 
we nu de natuurlijke rijkdommen van 1,3 plane-
ten. Dit jaar gebruiken we maar liefst 30 procent 
meer natuurlijke bronnen dan de aarde kan leve-
ren. De aarde heeft met andere woorden meer dan 

één jaar en drie maanden nodig om te produceren 
wat wij verbruiken op één jaar.  

Voor het zoveelste jaar op rij valt Ecological Debt 
Day in 2008 enkele dagen vroeger dan in het 
voorgaande jaar. In 2007 viel deze dag nog op 6 
oktober. Dit jaar waren de reserves van de aarde al 
dertien dagen eerder opgebruikt. In 1987 staken 
we ons bij de aarde pas in diepe schulden op 19 
december. 

23 september 2008  

 

Afval 
De Europese Unie stimuleert betere afvalverwerking 
en moedigt consumenten aan keuzes te maken die het 
milieu beschermen. 

De EU wil het restafval tegen 2010 verminderen met 
20% ten opzichte van 2000 en tegen 2050 met 50%. 
Om dit te bereiken, stelde de Unie vier sleutelprincipes 
voorop: 

•	 Preventie:	

afval beperken aan de bron, de industrie stimuleren 
om producten en diensten te ontwikkelen die minder 
afval opleveren en de consument aanmoedigen om die 
artikelen te kopen. 

•	De	vervuiler	betaalt:	wie	afval	produceert,	betaalt	de	
verwerkingskosten. Er wordt een lijst van gevaarlijke 
stoffen opgesteld en producenten zijn verantwoordelijk 
voor het inzamelen, behandelen en recycleren van hun 
afvalproducten. 

•	 Het	voorzorgsbeginsel:	vermijd	dat	afvalverwerking	
schade toebrengt aan de gezondheid en het milieu.

•	 Het nabijheidsprincipe: verwerk afval zo dicht 
mogelijk bij de bron.

2
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EU onverantwoord gul met visquota
De Europese ministers van Visserij komen elk jaar in december bijeen om de vangstquota voor het volgende jaar vast te leggen. De uiteindelijke beslissing 
wordt vaak voorafgegaan door hevig gekibbel tot in de vroege uurtjes. Omdat elk land zijn eigen vissers beschermt, eindigen de quota meestal ver boven de 
limieten die wetenschappers nodig achten.  

Volgens het Wereldnatuurfonds zijn er dringend strengere quota nodig omdat vier vijfde van de Europese visbestanden zo overbevist zijn dat hun toekomst 
op het spel staat. Het probleem is niet alleen de toegestane of illegale overbevissing. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 60 procent van de in EU-wateren ge-
vangen vis terug in zee geworpen wordt. Gezien de meeste dieren dit niet overleven, vormen deze praktijken een bijkomende bedreiging voor het ecosysteem.  

Recupel biedt 8  

Europese collega’s 
helpende hand

Producenten en invoer-
ders van elektrische en 
elektronische toestellen 

zijn verplicht afge-
dankte toestellen 
terug te nemen en 

op een milieuvriende-
lijke manier te verwer-

ken. Dit is een Europese 
verplichting. Recupel, opgericht 

en gemanaged door de Belgische industrie, biedt 
sinds 2001 een collectieve oplossing voor deze 
wettelijke plicht.  

Recupel is sinds zijn oprichting een pionier in de 
sector. Het Recupel-systeem voor inzameling en 
verwerking van elektrische en elektronische appa-
raten werd door de jaren heen aangepast en geop-
timaliseerd tot een systeem dat nu als voorbeeld 
dient voor andere Europese landen. 
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Welke producten dragen het EU-energielabel ? 9

Lampen, auto’s en elektrische apparaten zoals koel-
kasten en wasmachines, dragen het energielabel. 
De energie-efficiëntie van het product wordt geme-
ten in energieniveau’s van A tot G op het label. ‘A’ 
staat voor het meest energie-efficiënt en ‘G’ voor 
het minst efficiënt. 
Naast de duidelijke kleurencode staat nog andere 
informatie op het energielabel. Zo vermeldt het 
label bij vaatwassers en wasmachines bijvoorbeeld 
informatie over het waterverbruik. In 2004 werden 

voor koelapparaten ook de classificaties A+ en A++ 
geïntroduceerd. 
Dit label stelt de consument in staat om de efficiën-
tie van apparaten te vergelijken. Het is ook een sti-
mulans voor producenten om de energieprestaties 
van hun producten te verbeteren.

Met de bloem kies je 
voor groen
 Het ecolabel prijst produc-
ten aan die een geringe in-
vloed hebben op het milieu. 
Het gaat om 23 categorieën 
van producten en diensten, 
van afwasmiddelen over 
textielproducten of televisie-
toestellen tot toeristische ac-
commodaties. Voor elk van 
deze categorieën werden strenge criteria op het vlak 
van milieu-impact en kwaliteit vastgelegd. 

Het aantal producten met het ecolabel dat verkrijgbaar 
is in België, blijft stijgen. Aangezien ze allemaal te koop 
zijn in de supermakt, wordt het makkelijk om milieu-
bewust te kopen. 
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7. Milieu en energie

1. EU en Kyoto 

 Lees artikel 1. 

a. Hoe groot is het aandeel van broeikasgassen van de 
EU in de wereld? 

b. Welke maatregelen neemt de EU om de uitstoot te-
gen 2012 te verminderen? 

c. Met wie werkt de EU hiervoor samen? 

d. Wat is het zogenaamde 20-20-20 plan van de EU? 

2. Handel in emissierechten 

 Lees artikel 1.

a. Wat zet de bedrijven volgens dit artikel aan om mee 
te werken aan deze handel?

b. Is het volgens jou een goede zaak dat bedrijven hun 
uitstootrechten kunnen aan- of verkopen of vind je 
dit iets waarmee je geen handel kan drijven? Staaf je 
antwoord.  

3. Broeikaseffect?  
a. Leg aan de hand van artikel 2 uit wat de opwarming 

van de aarde veroorzaakt. Zoek indien nodig extra 
informatie op het net op. 

b. Een heldere en bijzonder goed geïllustreerde uit-
eenzetting over klimaatopwarming vind je in ‘An 
inconvenient truth’ van Al Gore. Heb je deze docu-
mentaire al gezien? Huur de DVD zelf of bekijk hem 
samen in de klas.  

4. België en     
 het Europees klimaatplan

 Lees artikel 3. 

a. Het grote probleem in België is het gebrek aan mo-
gelijkheden voor hernieuwbare energiebronnen. 
Welke soorten groene stroom kan je in België nog 
vinden, naast windenergie en biobrandstoffen? Kijk 
op www.vwea.be. 

b. Wat is volgens de auteur het probleem met wind-
energie? Kan je dat begrijpen en verklaren? 

c. Biodiesel wordt door Europa als één van de oplos-
singen voor de vervuiling door de transportsector 
voorgesteld. Toch komt hier kritiek op. Weet je wel-
ke? Schrijf hier een opinie-artikel over. Zoek indien 
nodig extra informatie op het internet. 

5. Hernieuwbare energie 

 Bekijk artikel 4.

a. Welke 4 landen maken momenteel meest gebruik 
van hernieuwbare energie?

b. Welke landen scoren momenteel het laagst?

c. Welk land moet de grootste inspanning leveren om 
de doelstelling van 2020 te halen? 

6. Natuurlijke hulpbronnen en ecologische 
voetafdruk   

 Lees artikel 5. 

a. Wat houdt de ecologische voetafdruk van de mens 
in? 

b. Wat is de “Ecological Debt Day”? 

c. Bereken je eigen ecologische voetafdruk! Ga naar 
http://wwf-footprint.be/nl /. 

d. Hoeveel CO2 stoot jullie school uit? Op onderstaan-
de webpagina kan je een handleiding downloaden 
om dit te berekenen: www.ecolife.be/klimaat/ge-
bouwen.asp.

7. Doe er zelf iets aan!   
a. Ga na wat je thuis en op school kan doen om zuini-

ger om te springen met energie. Stel een brochure 
op met tips en tricks om de CO2-uitstoot te vermin-
deren. Wat zijn de grootste energievreters en welke 
zijn de alternatieven? Begin je zoektocht bij: www.
mycarbonfootprint.eu/nl/ of http://ec.europa.eu/
environment/climat/campaign/index_nl.htm of 
www.compenco2.be.

b. Zet een sensibiliseringscampagne op touw: Begin je 
zoektocht bij: http://www.energyoffice.org/english/
index.html (Engelstalige website).

c. Drinkwater is een van de schaarser wordende natuur-
lijke hulpbronnen. Ook België krijgt hoe langer hoe 
meer te kampen met een tekort aan water. Overtuig 
de mensen in je buurt om een gevulde plastic fles in 
het reservoir van hun WC te leggen. Op die manier 
kunnen ze heel wat besparen.

8. SOS paling, tonijn, ...  

Lees artikel 6.

a. Wat doet de EU om bedreigde vissoorten te bescher-
men? 

b. Wat is volgens het WWF het probleem? 

c. Ga naar www.goedevis.be. Welke van de volgende 
vissoorten eet je beter niet? roze garnaal – grijze gar-
naal – atlantische zalm – griet – haring – Noordzee 
kabeljauw – rog – rivierkreeft.  

 

9. Afval 

Lees artikel 7 en 8.

a. Over welk sleutelprincipe handelt artikel 9? 

b. Sinds kort krijg je geen plastic zakjes meer in de wa-
renhuizen en kan je er herbruikbare tassen kopen. 
Over welke sleutelprincipes gaat het hier?

10. Jouw afval 

a. Wat doe je met de lege batterijen van je MP3-speler? 

Zoek op www.bebat.be. 

b. Hoeveel batterijen heeft bebat al ingezameld sedert 
1996? 

c. Wie recycleert je oude gsm? Je kan het antwoord in 
het krantje vinden. 

d. Ga naar www.fostplus.be en klik op de knop ‘alles 
over recyclage’. Bekijk de interactieve woonkamer. 
Wat kan je maken uit 27 plastic flessen? 

11. Europese labels   
a. Lees artikel 9. Welk energielabel staat er op de koel-

kast bij jou thuis? Weten je ouders dit nog? Zoniet, 
zoek het merk dat je hebt op via internet. Bij elk 
toestel staat normaal gezien aangegeven tot welke 
energieklasse het behoort. 

b. Lees artikel 10. Ga naar www.ecolabel.be. Waar 
kan je vaatwasmiddel met het ecolabel kopen? Zoek 
thuis eens of je het bloemlabel op een van de pro-
ducten ziet. 

c. Lees artikel 11. Hoe goed is de zwemwaterkwaliteit 
in jouw buurt? Kijk op http://www.eea.europa.eu/
themes/water/wise-viewer/wise-viewer-f lash?mapid
=bathing&apptype=simple  (Je kan inzoomen op de 
kaart om te zien hoe de waterkwaliteit in jouw buurt 
is of aan de Belgische kust).

http://www.eea.europa.eu/themes/water/wise-viewer/wise-viewer-flash?mapid=bathing&apptype=simple
http://www.energyoffice.org/english/index.html
www.ecolife.be/klimaat/gebouwen
http://wwf-footprint.be/nl/
http://www.ecolife.be/klimaat/gebouwen.asp

