
a-SLr t L, $r teo3' /1/1'L Bwtro3*Y I

eLHril Er1;fl1,

In dit hoofdstuk wr
s.toff :nN,""; j;i'h"*;'.1ï:ï:i.",rJlï#:"ff 

J"I"ï:ï:ffi :ï,ïï:::dan NMvos' maa' heËft r; Ë;'";on-vormeld vermogen en het is niettoxisch' Methaan draagt wel in u"ï""g.ut. mate bij tot het Éroeikaseffect.
op wererdschaar ziin de NMvos voorar van natuurrijke oorsprong; in vlaan-cteren is echter 9z % (zooz)van de *rr'ör-"*rssie van antroDose
,'":fl il:,:.I"f, :,ï jï,:;uí.ffi 

f Í,:.j::ï"*:;l;*;iïí,ïïï"ï:'*ïïïbrandingsproce 
s sen en uitiaaiemu J", "rr'ilïil:l lï:iiiï:ng), diverse ver-

De meeste NMVOS
(2.r4 Fotochemische t:f:f-1-""1 lelangrijke rol in fotochemische processen
zeen, r,3-butadieen euchtverontreiniging). 

sommige *rË; ;;ioxisch; ben-koorstoíen(Ë.:;ilïHIïI,:i1ï",à,LlnH*:l*itiï;ilntïï;
tasten de stratosferir"r,u ororffi"ïrïr, ï""tasting van de ozonraag). sameni::ff iffi . 

d'"8"" de cFK's ." ïtAï );'uï, 
n", broeikaserrect (z.r 6 Krimaat_

CIaude

NMVOS-emissie in Iucht

Benzeenemissie in lucht

Benzeenconcentratie in omgevingslucht

NMVOS-concentratie in paling uit oppervlali:tewater
NMVOS-concentratie in binnenruimten
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2.1 Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VOS)

r Milieudruk

NMVOS-emissie inlucht

ur r geeft de evolutie van de NMVOS-emissie inVlaanderen voor de Periode

1990-zooz. Hierbij werden de emis sies van het verkeer 6t vervoer herberekendFigu

methode (een aantal inPutParameters omtrent het wagen-

volgens een andere

park werden overgenomen van Vito).

Evolutie van de NMVOS-emissie (Vl aanderen, r99o-zooz)

Figuur t:

NMVOS-emissie (kton)

! natuur & tuinen

! handel & diensten

! verkeer & vervoeÍ

! landbouw & visserii

! energie

! industrie

! bevolking

--- doel 2010

1gg2 1994 1996 1998 2000 2002'

300

250

200

150

1 990

;voorloPige cijÍers

BÍon:VMM'

In zooz lag de NMVOS-emissie voor

vlottende
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2.1 VerspreicJing van vluchtige organrsche stoííen (VOS)

De NMVOS-emissie door verheer & vervoer in zooz rag tt %lager dan in zoor ens5%lager dan in 199o. Het aandeer van de sector verkàer & veivoer is nagenoegvolledig toe te schrijven aan het wegverkeer (96 z). vooraip"àr,".,rr.*o".zorgt voor een belangrijke emissie (Sty").

voor de sector bevorhfng daalde de NMVos-emissie in zooz met 4%t.o.v. zoor,maar steeg metT % t.o.v. rggo. De bevorking veroorzaakt voorar emissies viagebruik van rijmen, verven, reinigingsmiddelen enz. Bij de sector hander &diensten wordt 5z % van het totaaliee'mitt.".a aoo, benzinetankstations.

Voor de sector energie 
]1a1 

eassie met ry % ged.aald,t.o.v. r99o. Het gros van deemissie voor deze sector.is afkomstig ,rír, àu petroleumrJíir,"à"rri"r, (gr %).Niettegenstaande een stijgende ."p"Iit.it riln àe emissies in de raffinaderilengedaald in de periode lgg0-2000 dànkzij o.a. de ontgassing van processen, demodificatie van het tankpark en ae i'voering ,an damprecuperatiesystemen.

Figuur z: Aandeel,
(Vlaande

5 o/o

1 o/o

van de doelgroepen in de NMVOS_emissie
rren, zooz)

8 o/o
12 o/o

'» ) o/^

f bevolking

I industrie

I energie

! landbouw & visserij

! verkeer & vervoer

! handel & diensten

! natuur & tuinen

43 o/o

Bron: VMIVT.

Emissiedoelstellingen werden afgeleid uit de E(J-richtltjn Nationale Emissie_maxima (NEM) en het protocor -van 
Göteborg; ,roo, Ír,i-fàlene rvrvrvos_emissie werd dit maxi

vraanae,en .es,Ëiïi ::ï:*:5,1.ï se kton voor relgie telen zoro. voor
termij ndo e r s t euin g te g e n z o r o ). Dit pr,ro ;;lï;Ë slJ;i :ï : Jïiflff:,iïr";waarde van22,2kton voor de sector verke., t .r"*ou. en een bindende waardevan 70'g kton voor de s.ectoren industrie, u."rgi", bevorking, hander & dienstenen landbouw & visserij samen. rr, ,oo+ *"ra"r, deze prafonds mogelijks her-zien' om de doelstelling.in_zoro rrr, gi,, tion te halen, is er een daiing met43,5 % van de huidige emissie 

"ooar*ÉÍit.--

139

:

9 o/o

É

,]

I



2.1 VcrsPreicling varl vluchtige org'rnische stoflen (\/OS)

omdemilieu-engezondheidsoverlastvanfotochemischeluchtverontreiniging
in Europa op een Ianvaardba"t "i'""' 

àU'""g""' *"rd door de Europese Unie

voor Belgié tttt "*i"i"plafond 
van 1o2 mÀ NrrnvOS vooropgesteld' Voor

Vlaanderen b.,.t"^lài àn aandeel vaï àitto", *"t als langetermijndoelstel-

ling weerhouden wordt'

Momenteel wordt in het kader van de NEM-richtlijn

;ö;;; opgesteld, waarin uiteengezet wordt hoe

ftirfr-prrto"ds ial realiseren' Dit reductieprogramma

Vlaamse regering ter goeateuring worden voorgelegd'

een NMVOS-reductie-

Vlaanderen in zoro de

zal eind zoo3 aan de

Volgens het I uropees Mitieuagentschap lag in de EU de NMVOS-emissie in zooo

(meeste recente g"g"rrö rï % bgir-din in r99o. om de NEM-norm van

6 5ro kton in zoro tt bt;";kt;;oetÀ de r5 EU iiísiaten hun NMVos-emissies

met 38 % verlagen t'o''' iooo' De NMVOS-emissie per 1oo inwol3ll bedroeg in

2ooo voor België 
',4 

t;;;"t "it'at 
t'"g't uit de reàks van de 15 EU lidstaten na

Nederland, ouitsrana,ïnl"ti'"i' 'n 
Ë z plaatsen beter dan in 1999' volgens

dezelfde studie '"" nti f"'opees Milieuagentschap Iagen in zoo3 de NMVOS-

emissies van de u"aijr"tiidrtaten van de EU 38 z" r"gï_dTï.r99o' Met uit-

zondering ,". Ho"gaiii J" r'1utrti"tr1l;nuÉrrek en Roemenië' hebben alle

kandidaatlidstaten hun NEM-norm van 2oto reeds bereikt'

t40
- Benzeenemissie in lucht

zeenemissie.

Figuur3toontdeevolutievandebenzeenemissieinVlaanderenvoordeperiode
rgg3-2oo2.o. u""'u"n"i-"*Jt" deze periode is geaaata met 59 

o/o Dit is vooral

te danken aan een daling van de emissie vande ïector verkeer & vervoer (59 %

van 1993 naa r 2í)í)2;',lït'ïÀ12oor naar zooz)' de belangrijkste bron van benzeen

(8 I %). De tweede b"r#gö;;1;zi;n ae Ueniineta-nkstations (sector handel

& diensten) (rr %)' De i"à"'t'i" is slechts verantwoordelijk voor ze/,ovan de ben-
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2.1 Verspreicling v..rr.r vluchtige organische stofÍen (VOS)

Figuur 3 Evolutie van de benzeenem issie (Vlaa

benzeenemissie (ton)

1993 1994 1995 1996 1997 1ss8 1999 20oo 2001 2002*

voorlopige cijfers
Bron: VMM.

3 000

2 000

'l 000

0

nderen, ryg3-zooz)

f handel & diensten

f verkeer & vervoer

X energie

I industrie

- Maatregelen vooï NMVOS en benzeen

om de emissie van NMvos door de sector verkeer& vervoer te reduceren wor_den extra maatregelen 
"i,;;;ii;,ïï",.111*o_oran 3 (zoo3_zoo7). De maat-regelen richten zich enerzijdr ;il;ï *ooru"nrt"r"ià it"r.íurken en thuis_werken' taxistop, aanbiedó r"í À"ïoï"p" abonnemenr.;;;; werknemers,opwaardering van het.openbaar 

"i*""r.. l, anderzijds op 
"".*u"r,de techni-;:Ï"iÏ:ïtï:Ï,!}ïïïi',"#"ii'u""ï*o*o..t,ig".,'..,ï,,"0,,"u"n,een

11 l_" y:?, iteitsptan Waanderen Beteidsvr

;{-";::""ï,',?ï'J;:,:ll';"il;ïil:#;Ï;ilXïï:ffi:1'ï,ï1f "ff ï1
;f rut:Íih:i?""*"",'^:Ïà';Ï;ffi ff ",ï'"',:ii::llnï*:xl*:,ï
tiere emirJ";**J#ï,rnJ;ï""'van 20 kton. oit is i;;;;" het indica-

De NMvos-emissie 
{oor {e industrieis sinds rggg gedaald. In de nabije toe_;:,ï::iïïLïi,;;'l*" gil;;";;iïo* a" imprementatie van de Euro.

:"".*;,C;Ëï j:,'"'i,ïí,i",ï*""ïHiï;ï:ïïffi 
,,;"*il jï#Í.*

:.ï:iï:'lï::"ffi,ïïï:;:ilï,Ï,ï';:ïNrvrvos-rrouàenïeïoorrvrvrvos_

:ïï::fiï',ilrl,i,ï1',:,: ct'Emissie-reductiebeteidruchr,(MrNA-pran 
3) werden,"*".,g"ri"iol"rïiïi,"t maatregetenpakketten 

"oo. ,"àrr,riàrI'ï."rr".tor.nworden uiterlijk in zoro verplicht r" rfOaÀ. Voor ver-
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2.1 Verspreiding van vluchtige organische stofÍen (VOS)

schillende deelsectoren was er onvoldoende informatie voorhanden en

worden/werdt";;;;;'acht van aMlNlsEr' sectie Lucht' sectorstudies uit-

gevoerd. ,"r. *tii'"""it;;ï ;; t*' het emissiereductiepotentieel voor zoro

tebepalenenbovendiendeeconomi"f'"totthiervoorteberekenen'Wat
NMVOSbetreft'ziinmomenteeldeg'^ii"Ïtusector'demetaalontvettingen
oppervlaktereiniging' de raffinage "tt 

àt tft"*ie deelsector organische bulk-

cf,emie reeds onderzocht'

DoorimplementatÍevandesolventrichtlijnwordtteg.'.2?lovoordegrafische
sector een,"rd;;;';;*g run a" Nrvrvöí+mlssie verwacht met z8-38 %"t'o'v'

2ooo. Een scenario op basis van het verder doorvoeren van emissiebeperkende

maatregelen ';;; ;" metaalontve$;-; oppervlaktereiniging' schat de

NMVoS.emissieinzoroop43%vandu.ii,,i""*zooo.Voorderaffinaderijen
wordt van ,"". "ï", ,o,o 

"àn "mis,i"a"ii^g 
u",., 4.4oÍl/overwacht, vooral door

verdere ir,ro"ríïïrr, riott.r,a. tankdaken en damprecuperatie bij op- en over-

slag en 
'*p'"*:ï;;;""ï-n" 

ö*-svsteem' van zooo naar 2o1o wordt ten-

gevolge '"tt """ 
p'oauctiestijging' ""i"'àt 

lnemische deelsector organische

bulkchemie een verhoging"T 1u "*i]"iu 
*"t 8 % verwacht' Gezien de belang-

rijke inspan"'^g"";ï:&t:1:u.t-"^,:i gebied van emissiereductie en energre-

optimalisatie, r,1r'ordt in de nabije toekàrist stechts een beperkte emissiereductie

verwacht, onvoldoende om de .^''''öeiig aoo' de productietoename te

r42

comPenseren.

Op basis van de resultaten van de sectorstudie voor raffinaderijen' wordt voor

op- en overslagactiv'tliten van andere NIvlVoS dan benzine' een reglemente-

ring voorbereia. negi;àïi*t'a een- studie over de aanpak van diftuse proces-

emissiesinchemieenpetróchemieafgerond.Destudiesielteenverplichtmeet.
en beheersprogramma voor beide sectoren'

Momenteel wordt er gewerkt aan een,Europese richtlijn 1:o1 
glenswaarden

voor het gehalte """ 
i"ti"'ge organische.stàffen in decoratieve verf en vernrs

(Íase I vanaf ,;""'*' 'Jo't1ï" 
f"""'f r ianuari zoro) en in verven vooÍ oveÍ-

souiten van wagens (v;;ï 
' 
i""'""-'-"oz)'"rt "'""uuing 

op de solventrichtlijn'

oit zal naast een daling van de NMVOS-.*lrri" ioor de iirdustrie ook een daling

van de emissie door dË sector bevolking voor gevolg hebben'

2 Milieukwaliteit

- BenzeenconcentÍatie in omgevingslucht

De VMM controleert de luchtkwaliteit voor 48 NMVOS oP 8 meetPlaats€n: irr

industriegebieden (Sta.broek, DoeI, Tessenderlo Hofstraat, Tessenderlo Dennen-

hof, Zelzate), in stedelijke (Borgerhout) en in niet-stedetijke gebieden (Maas'

mechelen en Aarschot)

Als indicator voor de aanwezigheid van NMVOS in de

de concentratie van benzeen gebruikt' De gemiddelde
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2.1 Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VOS)

:ïïi:ÏïXffï'':atsen daalde met onseveeÍ een ractor 2 in de periode
z o o z ree d s gu,o"rif r"ffi : ;x ffi;;, llf ,ï ;,ï 1"";;;;;;;,ratie rigt in

Figuur 4 Evolutie van de benzeencon

benzeenconcentratie (g g/m3)

nderen, rygí-zooz)

f industriegebied

n stedelijk gebied

ffi niet-stedelijk gebied

centratie (Vlaa

4,0

3,5

3,0

2,s

2,0

1,5

1,0

0,5

0
1996 1997 1998 19sg 2O0o 200.1 2002

Bron: VMM.

- NMvOs-concentratfe in paling uit oppervlaktewater
De aanwezigheid van NMvos in vraamse,biota is weinig gedocumenteerd. In;ïï',ï;:1:#ïi(ïï:n:lii;;ïlil,,ï,iïi"t,,oo,ro*"ïïï*,uo,onder-

;f :ffi::m:*::,"::*;ï""'#,ï;Ï,:,,1;1i,X;:",il:ï:ïi:,ïi:iï:ï
eventuele risico,s ,It:""',rr,g 

van palingop de aanwóig;NÀívos teneinde
meetpraatse,o"-"'"ïffi [i;l::iJ:lïïïilil..ï,ïf .:,,ffi f il;ïgebieden. ongeveer 

1: 
h:.,ft.,1";ïË;"ryru.rau NMV.S (25 van 5z) brijkenmeetbaar aanwezig in par'"g. nrri 1u'"ïur., ,orr""r,, u,r,yiu*ruun en xyreen)

íilj::il::lï:ïi1ïïlii,i,::ï,ïï#Ï":t".u",,".",ï,ï,.nï*,0",,,..,,
l.1"lll,:::"nesenandere*"o;';;;;";1',i;ï;ïi';ï;:,ff;::íil:1
Het meten van NMVO-S,:i:::i,1, btijkbaar meer retevant dan het meten in
ö'l::';ïïï'#::1 

op 45 me etp raats en in iotaar 3t % v an d,evo s gedetecteerdvande*.",pi,,i,";;::ï:ï:l#U:ïlï"[ïiri,ï.."n1*:.ll;ï:"ï
;ï::Ï:ffiÏ;x*rf ,T:'""#il,ïï",,;uàu,",,onàï-,"'n",pa,ing.
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2.I \/t'rsprcidirrg vat'r vlrlchtige org'lnisclre stoffen (VOS)

DeNMVoS-concentratieSinpalingvariëreninfunctievandestaalnameplaats.
Tussendeverschillenderivierbekkenszijndeconcentratiesinpalingvangeïn-
dustrialiseerau "r,ài.t 

tuevolkte gebieden hoogst (bekkens van Diile-Zenne en

Nete). palingen afkomstig van een agrarische Àgeving (de A te Poppel) verto-

nenlagereconcentratie,'M"di"",.*aardentiggentusseno,5ng/g(zoalsvoor
isopropylbenr"";i;;'; "g/ 

g (tetrachl"Ï::T:d ï"ilÏ::ï'arden 
van meer

dan 3o ng/g wer-ien gË*""tL vooÍ 12 NMVoS met een maximale waarde van

7oo ng/gvoor r,z-dibàmo-3-chloropropaan in paling afkomstig uit het Albert-

kanaal te Langerlo'

DeruimeverspreidingvanBTEXendevrijkleinespreidingvandemeetwaar.
den geven indicatiesiat er voor deze stóffen weinig verband is met plaats-

gebonden emissiebronnen'

t44

3 Gevolgen vooï mens

- NMvOs-concentratie in binnenruimten

Mensen brengen gemiddeld 7o à 9o% van hun tijd door in binnenruimten:

woning, werkplaats, ";;;^'; 
plaaisen' binnenruimte van een wagen (E' Goe-

len, zooz). De NMVOS- binnencàncentraties worden beïnvloed door de buiten-

concentratie,dematevaninfiltratievanbuiten]ucht,deefficiëntievanventila-
tie en de reactiviteit van de polluenten'

DebelangrijkstebronnenvanNMVosindebinnenruimtezijnhetgebruikvan
verfproductenenlijmen'Anderebronnenzijn:bouwmaterialen'meubels'huis-
houdapparaten, bureaubenodigdheden' schoonmaakproducten' menselijke

activiteiten zoals roken. Benzeenconcentraties in binnenruimten liggen tussen

r en 5 ;rglm3. Eén of meerdere rokers in huis' een aanpalende garage spelen hier-

bij een belangrijke rol'

Belgiëbeschiktovergeenenkelewetgeving(nochfederaalnoch-regionaal)voor
de regeling rran conclntraties in binnenruimtes' Enkel de Wet Productnormen

enuitvoeringsbesluitenregelenonrechtstreeksluchtpolluenteninhetbinnen-
huismilieu. In Duitsland wordt een nolrn voor binnenshuis van 3oo pglm3

totaalNMVoS(somvanhonderdenpolluenten)gehanteerd.IndeUSAwordt
alsrichtwaa,a",.5oo1,,g/m3totaalNrurvosgebruitiÍ'Behalverichtwaarden
worden in de usA als richtlijn voor binnlenconcentratie s rc %o van de

TlV-waard.en genantee'à' t" r"óp' worden de Kwaliteitsrichtlijnen Lucht van

20oo van de wereld Gezondheidsàrganisatie als binnenluchtkwaliteitsnormen

gebruikt.

In zoor werden in Mechelen twee meetcamPagnes uitgevoerd (r week

februari en r week in augustus) om de versPreiding van enkele NMVOS te

deren, de bronnen ervan te identificeren en het verband te leggen tus

omgevingslucht- en binnenruimteconcentraties' OP 6o lokaties buiten

grond in de stad, gerbieden met hoge verontreinigingsgraad in de stad,

I
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2. 1 Verspreiding varr vluchtíge organische stoffen (VOS)
lijke achtergrond) werd bemonsterd ttolueen, xylenen en ethyrbenz"u., oorÏr'loïo. 

huizen werden MTBE, benzeen,

Binnenruimteco

f:0";il;'}ïXl'#iïJff liiï.'sbrekengemidderdr,concentraties 
semeten die gemidde,. j:nl 3 i:il;ffiÏi.t" *:ffi**1ï

de binnenstad. ---- .rrt(ruueta 2 a 4 maal lager zijn dan i., *onirg* i.,

Tegen zoro word:
z5 7o verwacLt. D.l.ï 

daling van de bir

ffiïHïfi:'ir#-,,ïr:ï:ï:-.#:l:ïi:ïil"ïfifi ff :"ï:ïï::l
,,i. g,, u.,, ii ii ; ;Ïil' " u' 

"' #' fi ï:i' rÏ::rïff :i:Ï I ; JÏ,ïï ítJ:ïrtwoningen *", 
".,',1,1Ï"ff ,ï"ïïf 

vordoende ,ï;ffi";;rl, uitrusten van

Op zz oktobe r 2oo2deden rz5 Brusselaars

,ï"lffi; íTï!^,1j,f:";,;;;;;;ïs 
vrijwilig mee aan een eerste rase van

buitenrocatiur, àrrll., 
*rr í.. u"rl.ïjfrru,r,ron Exposure to Air porutantl

ling meten ,r., ,r,rÏl 
wil het peËölïn'"" meten in een t"tt' uittttun- 

"'igensdezestudie,;1";:l-;:;'#[ïË",::ï::::il::Ïï:ï'Jí]:l;ï]:
zo hoog ,rr a.l" * 

ue oenzeenconcentrati

a""g.;,"i"iï;:;1":l'3',;i;;;;#:ï$:§ïHï1"'.11trJi1:ï:,.ï:l
,ooti".,*",1il;ï",ï::ï,::ïïlïIí.ï:ir"'.,,,"ï-*i"öwaartabaks_
hoogstebenzeencon.u"t,,tjË,*ffiïö,.ffi 

:#lï:*ïi;;rií,ïfl :;:f
De blootstelling aan benzeen, de gemiddeld

illiÏ3i11,ï3;1ï',1.,ï**a*"ii"l"iï',,ï"concentratiewaaraandeburgeris
toont het laagste bl";Tfi:: 

,arari"*"ï '>> 
tijl en de omgeving van een Persoon.

.1*i,:r,s,.ir,n,1".t'-Y"'g'"1'à'Ïi;ï;ï:,'i:*f f ffi :"iït"","#:*ï
"r" uin.ïJ;;;;;#,1:s waarin niet wordt g-*o.or, 

:" ., c"..,,,ilur. bron.,".,

Í*".,,,,,#*i;i':,fiïiÍ,Iiilif#{*ïíï*ïi*ij*ff rï}i#

rÍ

li
lj

;i

145

I



2.1 Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VO5)

.íàMeerinformatieinhetachtergronddocumentVerspreidingvanvluchtige\'/ l-1 ' - t 
'iotr"n 

(vos) op www'milieurapportàe/AG

u oÍganrscnl

Referenties

1,, t46

Belgische Petroleumfederatie (zooz) Iaarverslag'

Roose P., Vanrhuvne G'' Belpaire t'.*.i"1i.'5ï,T;,ÏÏiïÏïit';i"."'? Franders'r.i.t*i"""n of VOCs in vellow eel from vano

ö",;ill. ;;;rnat oÍ Enviínmentai monitoring'

AMINAI, AÍdeling AMINABET (zooz en zoo3) Diverse sectorstudies ter evaluatie

van het reductiepotentiJ;; ;*trse polluentemissies naar het compartiment

i;;i;;;; ;"rschiuende industriële activiteiten'
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