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Vandaag heb ik één enkele en zeer concrete 

vraag. Wanneer zal de regering de Europese 

richtlijn omzetten?  

 

06.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Raskin, 

ik begrijp uw ongeduld en net zoals onze 

voorzitter, heb ik uw uitspraken met grote 

aandacht gelezen. Maar staat u mij toe u eraan te 

herinneren dat de opeenstapeling van 

vertragingen bij de omzetting verband houdt met 

een regeringscrisis, die uw politieke familie heeft 

veroorzaakt. Ik kan u evenwel geruststellen en u 

verzekeren dat de deadline voor verzending, met 

name 3 juli 2021, zal worden gerespecteerd.  

 

Een ontwerp van koninklijk besluit werd 

voorgelegd aan de interministeriële conferentie 

voor Leefmilieu en zal op 1 april 2021 worden 

besproken. Vervolgens moet dit besluit nog een 

aantal stappen doorlopen. Het moet onderworpen 

worden aan het advies van de federale 

adviesraden en dat van de inspecteur van 

Financiën en moet de goedkeuring van de 

staatssecretaris van Begroting en de ministerraad 

genieten. Het moet bij de Raad van State voor 

advies worden ingediend om uiteindelijk te kunnen 

worden ondertekend en gepubliceerd als KB.  

 

06.03  Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de 

minister, dit vind ik toch wel straf. Het ongeduld en 

de rechtsonzekerheid waarin vele bedrijven 

verkeren zou de verantwoordelijkheid zijn van mijn 

partij, omdat de regeringsvorming te lang geduurd 

heeft. Excuseer mij, maar dat is een zwaktebod. 

Het is een straf dossier. Het is één van de 

schisma's die dwars door uw Vivaldiploeg loopt. 

Het lijkt op een miniloonwetverhaal, waar de PS 

destijds probeerde op slinkse wijze een loutere 

omzetting van een Europese richtlijn te verzwaren 

door aan goldplating te gaan doen en het terrein 

van de Gewesten te gaan betreden. De Raad van 

State heeft zich daarmee moeten moeien, ook de 

juridische dienst van de Kamer. We hebben toen 

twee lezingen nodig gehad en tal van 

amendementen. Maar dat heeft niet mogen baten. 

Het is uw partij die haar gewicht gebruikt heeft om 

dat PS-verhaal erdoor te duwen.  

 

Ik begrijp dit niet zozeer uit uw uitleg als dusdanig, 

maar wel uit het stuk in de krant waarnaar u en de 

voorzitter verwijzen. Ik begrijp dat u hebt moeten 

inbinden en met een KB zult komen dat de 

toevoeging van het PS-idee uit de loutere 

omzetting haalt. Als dat correct is, dan ben ik 

tevreden dat de sector eindelijk de 

rechtszekerheid krijgt die hij verdient.  

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

07 Question de Daniel Senesael à Zakia 

Khattabi (Climat, Environnement, 

Développement durable et Green Deal) sur "Le 

rappel de la Commission européenne relatif à la 

qualité de l'air en Belgique" (55015858C) 

07 Vraag van Daniel Senesael aan Zakia 

Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame 

Ontwikkeling en Green Deal) over "De 

aanmaning van de Europese Commissie n.a.v. 

de te slechte luchtkwaliteit in België" 

(55015858C) 

 

07.01  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, il y a peu, la Commission européenne 

rappelait la Belgique à ses manquements relatifs à 

la réglementation européenne sur la qualité de l'air 

et l'invitait à engager les initiatives nécessaires à 

la résolution de ces manquements dans les deux 

prochains mois, sans quoi la Commission pourrait 

se tourner vers la Cour de justice de l'Union 

européenne. 

 

La Commission précisait que, depuis un certain 

nombre d'années, les concentrations de dioxyde 

d'azote (NO2) observées dans plusieurs zones de 

notre pays dépassent le seuil limite mentionné 

dans la directive européenne sur l'air de 2008. 

 

En 2018, la Commission européenne soulignait 

déjà que la Belgique ne respectait pas de manière 

persistante son obligation relative aux seuils de 

concentration de dioxyde d'azote (NO2) et lui 

transmettait une lettre de mise en demeure, 

première étape d'une procédure menant à des 

sanctions financières. 

 

Madame la ministre, pourrions-nous recevoir vos 

retours à ce sujet? Avez-vous pris contact avec 

vos collègues régionaux compétents et d'autres 

responsables politiques à ce sujet? Le cas 

échéant, pourrions-nous obtenir des informations 

à ce propos? 

 

Plus de 30 jours se sont écoulés depuis 

l'injonction de la Commission européenne. 

Pouvons-nous être informés des mesures 

envisagées visant à résoudre les manquements 

évoqués? 

  

07.02  Zakia Khattabi, ministre: 

Monsieur Senesael, l'avis motivé envoyé par la 

Commission intervient en effet, vous l'avez dit, 

dans le cadre d'une procédure d'infraction contre 

la Belgique concernant le non-respect de la 

réglementation européenne sur la qualité de l'air. 
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Cet avis fait suite à une mise en demeure datant 

déjà de 2016 qui a fait l'objet d'une première 

réponse par les trois Régions. Les infractions 

constatées portent sur les concentrations de NOx 

et le nombre de dépassements annuels tolérés 

dans la zone de Bruxelles, dans l'agglomération 

d'Anvers et dans la zone du port (toujours à 

Anvers), ainsi que sur la non-conformité du 

positionnement des stations de mesure à 

Bruxelles. Le point a été mis à l'agenda de la 

Commission interministérielle Environnement du 

1er avril, à la demande de la Région bruxelloise.  

 

Un délai supplémentaire sera demandé compte-

tenu des données et autres éléments factuels, 

comme le nombre d'instances concernées. Vous 

vous référez au délai de plus de 30 jours écoulés 

depuis l'injonction de la Commission européenne. 

Tout ceci est en discussion avec les Régions, ces 

dernières étant en effet entièrement responsables 

de la mise en œuvre de la directive 2008/50/CE.  

 

S'agissant d'une procédure d'infraction, vous 

comprendrez qu'à ce stade, je m'abstienne de 

préjuger des réponses qui seront apportées par 

mes collègues.  

 

07.03  Daniel Senesael (PS): 

Madame la ministre, je vous remercie pour votre 

réponse. Vu le nombre d'instances concernées, je 

peux évidemment comprendre qu'un délai 

supplémentaire sera sollicité. J'entends bien que 

le 1er avril - j'espère que ce n'est pas un poisson - 

a été retenu pour la réunion des instances 

concernées. J'attire simplement votre attention 

pour que vous soyez dans cet avion assez vaste 

qui concerne toutes ces instances, que vous 

soyez une pilote avertie et que vous puissiez 

emmener dans votre sillage positif l'ensemble des 

acteurs concernés. En effet, il ne faudrait pas que 

nous soyons montrés du doigt par la Commission 

européenne. Je suis certain que vous en êtes 

aussi consciente que moi, si pas plus. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Vraag van Kurt Ravyts aan Zakia Khattabi 

(Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en 

Green Deal) over "De Europese strategie voor 

de duurzaamheid van chemische producten" 

(55015882C) 

08 Question de Kurt Ravyts à Zakia Khattabi 

(Climat, Environnement, Développement 

durable et Green Deal) sur "La stratégie 

européenne concernant la durabilité des 

produits chimiques" (55015882C) 

 

08.01  Kurt Ravyts (VB): Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw de minister, u bent natuurlijk ook actief 

op het Europese forum met uw collega's. Ook de 

Europese ministers van Leefmilieu hebben 

regelmatig vergaderingen. Zo was er een 

belangrijke bijeenkomst op 18 maart 2021. 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst toonde u 

zich enkele dagen geleden verheugd over de 

goedkeuring van de conclusies van de strategie 

van de duurzaamheid van chemische producten, 

met name een nieuwe Europese strategie inzake 

chemische producten. 

 

Zoals ook aangekondigd in het federale 

regeerakkoord komt die strategie blijkbaar 

tegemoet aan de uitdagingen inzake de 

bescherming van het milieu en de menselijke 

gezondheid, in het bijzonder voor de kwetsbare 

bevolkingsgroepen. 

 

Mevrouw de minister, u maakte daarvan meteen 

gebruik om de aanzet te geven tot een 

rechtvaardige transitie naar een duurzame, 

groene en klimaatneutrale chemie, waarbij de 

aanpassing van onze chemische industrie zou 

worden gewaarborgd. 

 

De nieuwe strategie kadert in de EU-ambitie van 

zero waste voor een gifvrij milieu en streeft een 

dubbele doelstelling na, namelijk een betere 

bescherming van burgers en milieu tegen de 

gevaarlijkste chemische stoffen en tevens de 

aanmoediging van onze chemische nijverheden 

tot innovatie en competitiviteit. 

 

Kan u meer toelichting geven bij uw prioriteiten die 

blijkbaar tot uw tevredenheid werden opgenomen 

in de eindconclusies van de Europese strategie? 

 

Kan u ook van de gelegenheid gebruikmaken om 

hier in de commissie een summiere debriefing te 

geven van de bijeenkomst van de Europese 

ministers van Leefmilieu? 

 

08.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Ravyts, 

het is één van mijn prioriteiten geweest bij de 

onderhandelingen in de Raad om te zorgen voor 

een hoog niveau van bescherming van het milieu 

en de volksgezondheid, met name voor de meest 

kwetsbare groepen van onze bevolking. Wij 

hebben dan ook onze krachtige steun gegeven 

aan de politieke oproep aan de Commissie om de 

aanzet te geven tot een eerlijke, sociaal 

evenwichtige en inclusieve overgang naar 

productie en gebruik van chemische stoffen die 

milieuvriendelijker, veiliger en duurzamer zijn. 

 


