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Executieve samenvatting 
 

1. Algemene context 

Dit project dat werd uitgevoerd door het Centre d’Etudes Economiques et Sociales de 
l’Environnement (CEESE) de l’Université Libre de Bruxelles ligt in het algemene kader van 
van de ontwikkeling van methodologieën gericht op de duurzaamheid van het vervoer, met 
het oog op de totstandkoming van een beleid gericht op duurzame mobiliteit. In dit raam en 
om bij te dragen tot de praktische toepassing van dit concept, zien we namelijk de 
benadering die erin bestaat de door de vervoersactiviteiten veroorzaakte externe kosten te 
evalueren, t.t.z. de sociale kosten die door deze activiteit veroorzaakt zijn maar die niet ten 
koste gaan van de schuldigen zelf. Deze externaliteiten betreffen hoofdzakelijk: de 
luchtverontreiniging op lokaal, regionaal en globaal niveau; geluidshinder; verbruik van 
middelen (ruimte en energie), opstopping en verkeersongevallen. 

De CEESE-studie, uitgevoerd in het kader van het project “Duurzame mobiliteit in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest” betreft meer specifiek de ontwikkeling van methodologieën 
voor het becijferen en monetariseren van de externe effecten van het vervoer. De behoefte 
aan zulke methodologieën uit zich hoofdzakelijk in twee optieken. 

Ten eerste, in het kader van een internalisatiebeleid waar de externe kosten vaak op 
reglementaire wijze of via economische instrumenten in rekening worden genomen, biedt de 
monetaire schatting van de externe effecten van het vervoer, voor de verschillende 
vervoermiddelen, dikwijls de mogelijkheid het te bereiken internalisatieniveau te bepalen. 

Ten tweede is het, in het kader van de evaluatie van de projecten, de beleidsdomeinen of de 
maatregelen in verband met vervoer, dankzij deze methodologieën mogelijk de evaluatie van 
de winsten die het leefmilieu verstrekt te integreren, wat in de traditionele economische 
evaluatie dreigt vergeten te worden. 

2. Voornaamste objectieven 

In het kader van dit project zijn we van plan om de externe kosten van het auto-verkeer te 
evalueren en meer precies de externe kosten die te maken hebben met het milieu 
(luchtvervuiling en geluid), en in ’t bijzonder in stedelijke gebieden waar de 
verkeersproblemen sterker te voorschijn komen en waar de effecten op het milieu zijn 
hoogtepunt bereikt. 

Het doel is niet alleen deze problematiek beter te kennen maar hoofdzakelijk een  
boekhoudkundig kader van deze milieu-externaliteiten in verband met het verkeer in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot stand te brengen en toe te passen. 

Een ander belangrijk doel was over een werktuig te beschikken om beslissingen te kunnen 
nemen op het gebied van de milieugebonden kosten/winsten in verband met maatregelen 
die getroffen worden ten gunste van duurzame mobiliteit. 

3. Impact op luchtvervuiling 

Wat de evaluatie van de effecten inzake luchtvervuiling betreft op het vlak van 
volksgezondheid, beschadiging aan gebouwen of verzwakking van landbouwrendement b.v., 
steunt onze algemene methodologie op de evaluatie van beschadigingskosten, ook bekend 
onder de benoeming “impact pathway” benadering. Deze methodologie volgt de sporen van 
een verontreinigende stof vanaf de emissie tot de finale impact volgens een aantal logische 
etappes. De evaluatie van de externe effecten van het vervoer is dan het resultaat van een 
grondige analyse in vier grote etappes: 
- evaluatie van de door het vervoer veroorzaakte luchtvervuilende emissies; 
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- bepalen van verontreinigende stofconcentraties in de lucht (immissies) 
- berekening van de fysische schade; 
- vertaling in monetaire termen. 
Deze aanpak, die met name  aanbevolen wordt  in het kader van het Europese project 
ExternE, werd aangepast aan de toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door 
adequate instrumenten te ontwikkelen om de emissies te berekenen en om de relatie 
emissies-immissies te modeliseren, waarbij rekening werd gehouden met lokale 
bijzonderheden zoals de totale oppervlakte van bouwmaterialen die blootstaan aan 
luchtvervuiling in het Brussels gewest. 

Op methodologisch vlak waren er, in functie van de ruimtelijke schaal die in aanmerking 
werd genomen (lokaal, regionaal of globaal niveau), specifieke benaderingen, hoofdzakelijk 
wat de relatie tussen transportemissies en resulterende concentraties betreft, maar ook voor 
de quantificering van de schade.  

Wat de evaluatie van de wegverkeer-emissies betreft, nodig voor het berekenen van de 
schade op de verschillende niveau’s, werd er een specifiek model ontwikkeld, het 
AMORTEC-model (Aggregate MOdel for Road Traffic Emissions Calculation) dat op het 
COPERT-model steunt: met dit model kunnen de emissies van het wegvervoer jaarlijks of 
maandelijks berekend worden in functie van een nationale of regionale officiëel erkende 
schaal. De emissies en het brandstofverbruik in verband met het vervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werden op een maandelijkse basis berekend voor de periode 1990-
1999 voor de verschillende voertuig-categorieën van het wagenpark; er werd natuurlijk ook 
rekening gehouden met de evolutie van dit park gedurende deze periode. 

3.1 Evaluatie van de schade op lokale schaal 

Om de impact op lokaal niveau te berekenen, wat van ons standpunt uit prioritair is, werd er 
een specifiek model ontwikkeld, met name het “Bruxelles Air” of “Lucht Brussel”- model om 
de externe kosten van de luchtvervuiling te evalueren. Dit model bestaat uit drie modules. De 
eerste module, die het berekenen van de emissies betreft, stelt het verband vast tussen de 
voornaamste stedelijke luchtvervuilende economische activiteiten (vervoer en verwarming) 
en de respectievelijke emissie-niveaus. De tweede module bepaalt de resulterende 
immissies (concentraties die de receptoren capteren) door de samenhang tussen deze 
emissies, de vooraf berekende emissies en verscheidene pertinente meteorologische 
variabelen via een econometrisch model te modeliseren. De derde module schat dan de 
schade in fysische en monetaire termen via aangepaste uitleg-antwoord functies en schade-
functies.  

Op basis van dit model werd de toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op lokaal 
niveau geschat voor de periode 1995-1998. 

Door deze analyse konden we, met een probabiliteitsgraad van 67%, de schade berekenen 
op gebied van gezondheid en gebouwenvervuiling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor het referentiejaar 1998: tussen 220 en 3.526 mio Euro met een mediane waarde van 
882 mio Euro. 

Daarvan is 92% (811 mio Euro) besteed aan gezondheidsschade, meestal door de 
mortaliteit veroorzaakt door partikels, hetzij 651 mio Euro. Deze zeer hoge schade-
schattingen in termen van mortaliteit komen van de hoge monetaire waarde die aan een 
mensenleven gehecht wordt (3,1 mio Euro) en aan de verloren levensjaren (84 kEuro wat 
betreft chronische mortaliteit). In termen van ziektecijfers, zijn de schade door automobiel-
luchtvervuiling ook heel hoog: bijna 159 mio Euro waarvan 62% (98 mio Euro) te maken 
hebben met chronische bronchitis bij volwassenen door fijne deeltjes en 24% met verloren 
werkdagen om dezelfde reden. 

De schade aan gebouwen is in vergelijking veel lager: +/- 70 mio Euro in 1998 wat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft. Deze effecten worden grotendeels (98%) 
veroorzaakt door gebouwvervuilende deeltjes. 
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In termen van evolutie, heeft de analyse gewezen op een globale vermindering van 14% per 
jaar van de externe kosten tussen 1995 en 1998. De vermindering is merkbaarder vanaf 
1997, toen de emissies van deeltjes en zwaveldioxyde door het verkeer sterk daalden. 

In termen van externe kosten per kilometer, bereiken we een gemiddelde van 300 mio Euro 
als kosten per kilometer voor het globale wagenpark. Een nauwkeurigere analyse wijst 
nochtans op grote verschillen tussen verschillende categorieën wagens (auto, bestelwagen, 
vrachtwagen of bus) en verschillende vervoermiddelen van mensen en goederen. Er 
ontstaan ook grote verschillen binnen elke categorie wagens, volgens de technologische 
ontwikkelingen. 

3.2 Evaluatie van schade door fotochemische vervuiling 

In dit kader werd er een andere evaluatie-methodologie aangewend die steunt op een 
deterministisch model dat de meteorologie modeliseert, alsmede het chemische proces dat 
bijdraagt tot de vorming van ozon. Hier werd gebruik gemaakt van het model METPHOMOD 
dat werd ontwikkeld door de groep “numerieke modelisering” van het “Laboratoire de 
Pollution Atmosphérique et des Sols à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne”.  

Om dit model te kunnen gebruiken, moest er een specifiek voor België emissie-uurrooster 
voor een set van 36 vervuilingsmiddelen opgesteld worden: methaan, koolstof-monoxyde,. 
stikstof-monoxyde, stikstof-dioxyde, zwaveldioxyde en 31 andere soorten van niet-
methanische vluchtige organische componenten. 

In termen van schade, beperkt deze aanpak zich tot effecten op korte termijn (episode) 
waarvoor de functies expositie-respons beschikbaar waren. De analyse neemt specifiek de 
effecten op de gezondheid in termen van acute sterfte en opname in het ziekenhuis wegens 
ademhalingsproblemen gedurende een fotochemische vervuilingsepisode in aanmerking. 

Om te beginnen, konden we dankzij deze methodologie de fotochemische 
vervuilingsepisode van 10 en 11 augustus 1998, die beschouwd werd als een 
referentietoestand, modeliseren en de verbonden schade berekenen op een ruimte van 
120km² in Brussel. Deze evaluatie kwam uit op 2,2 mio € waarvan 80% te maken hebben 
met acute sterfte. 

Vervolgens gingen we over naar de analyse van drie scenario’s van emissiereductie van 
voorteken-gassen (stikstofoxide en vluchtige organische componenten). De beschouwde 
strategieën bestonden erin de globale emissies te verminderen op regionaal niveau 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op drie manieren: enkel de NOX-emissies van 50%, enkel 
de COV-emissies van 50% of de beide samen van 50%. 

Het is niet gemakkelijk op basis van deze analyse tot een eenduidig besluit te komen 
betreffende de meest efficiënte strategie om de toestand te verbeteren. Volgens de 
geografische zone of het beschouwde evaluatiecriterium lopen de besluiten wat betreft de 
meest efficiënte strategie inderdaad uiteen. 

De reductie van COV-emissies schijnt inderdaad de doeltreffendste strategie te zijn in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de piekwaarden in deze ruimte te verminderen, maar als 
we de 8 uren in aanschouwing nemen wanneer de effecten op de gezondheid zich voordoen, 
is schijnbaar de reductie van de NOX alleen efficiënter om de gemiddelde waarden te doen 
verminderen. 

De verschillende scenario’s leiden alle tot een verhoging van ozonconcentraties in de 
voornaamste agglomeraties (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi en Mons-Borinage), wat 
betekent dat deze zones tegelijk verzadigd zijn met NOX en met COV  

Wat meer precies het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, is de minst ongunstige 
strategie – t.t.z. die tot de laagste concentratie-verhogingen leidt – alleen de COV-emissies 
te verminderen. 
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In termen van gezondheidsschade, leidt alleen het NOX-reductie scenario tot een 
vermindering van de externe kosten in verband met de episode tegenover de 
referentietoestand. De twee andere scenario’s leiden tot een lichte verhoging (minder dan 
1%) van deze schade, ondanks het globale effect van de vermindering van de  
ozonconcentraties. 

Dit komt door het feit dat, enerzijds, enkel de gezondheidsschade deel uitmaakt van de 
evaluatie en, anderzijds, dat de grootste fotochemische vervuilingsverhogingen zich 
voordoen in de grote steden. Daar de positieve effecten van de voorteken-reductie in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoofdzakelijk buiten de stad ondervonden worden, is het 
mogelijk dat de integratie van de effecten op de vegetatie en de landbouw op lange termijn 
tot helemaal verschillende besluiten zal leiden. 

3.3 Evaluatie van de schade door klimaatverwarming 

Op basis van de door AMORTEC berekende broeikaseffect gasemissies (CO2, CH4 et N2O) 
en afgaande van een waarde van 2,4€/tCO2, zoals voorzien in het nieuwe model FUND 2.0 
voor de broeikaseffect-externaliteiten, werden de externe kosten in verband met de 
klimaatverwarming die te wijten is aan het verkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor 1998 geschat op 1,7 mio €. We moeten er nochtans op wijzen dat deze waarde veel 
afhangt van talrijke onzekerheden alsmede van de gestelde kosten voor een ton CO2 –
emissie, kosten die reeds herzien werden en die nog binnenkort waarschijnlijk zullen moeten 
hoger geschat worden, op basis van nieuwe ondervindingen. 

Wat de specifieke toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, werd er een 
verhoging van 9% waargenomen tussen 1990 en 1999. Men merkt overigens ook een lichte 
vermindering vanaf 1999 en dit is kenmerkend voor de emissie-evolutie van het stadsverkeer 
tegenover het verkeer op de baan of op het land waar de stijgingsmarge nog steeds hoog 
ligt. 

3.4 Analyse van maatregelen voor een duurzaam vervoer 
In het kader van de doelstelling hulp te verlenen in de besluitvorming, werd het onderzoek 
betreffende de impact van luchtvervuiling door her verkeer aangevuld door een berekening 
van de potentiële effecten van de verschillende maatregelen die getroffen werden met het 
oog op duurzaam vervoer. 
 
Tegenover het referentiejaar 1998, werden er drie types maatregelen bestudeerd: 
technologische maatregelen die in het algemeen bijdragen tot de verbetering van de 
emissie-parameters van het wagenpark; maatregelen die ertoe aansporen over te gaan naar 
andere zuiverdere vervoermiddelen en maatregelen om de vraag naar vervoer te doen 
teruglopen. 
Vanuit de analyse van de potentiële impact van de verschillende technische en niet-
technische maatregelen blijkt eerst en vooral dat de emissies theoretisch heel wat 
verminderen door de vernieuwing van het wagenpark (afschaffen van de wagens die voor 
1990 gebouwd werden). Anderzijds is ook de vooruitgangsmarge die de evolutie van de 
Europese normen betreffende de emissie-beperking op middellange termijn (Euro IV in 
2005) “garandeert” heel belangrijk – ong. 80% vermindering – wat betreft de lokale en 
gewestelijke vervuiling. Deze normen garanderen integendeel absoluut geen vermindering 
van broeikaseffect-gasemissies. 

Wat de klimaatverwarming betreft, hebben we vastgesteld dat de traditionele automobiel-
technologie (benzine en diesel), hoe strikt ze ook zijn tegenover de normen, er niet in slagen 
effectief de CO2.-emissies te verminderen. Wat de technische maatregelen betreft, kunnen 
slechts een nieuwe technologie (electrische, hybride of brandstofbatterij-voertuigen) of 
alternatieve brandstoffen zoals LPG deze CO2 –emissies op een aanvaardbaar, d.i. met het 
Kyoto-Protocol overeenstemmend niveau brengen. Op dit gebied zijn de niet-technische 
maatregelen ook heel interessant. 
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De nieuwe wagen-technologie is ook heel interessant wat betreft de vervuilingsvermindering 
op lokaal en gewestelijk niveau. 

Wat de niet-technische maatregelen betreft, is het zelfs bescheiden effect van het overgaan 
naar de fiets heel interessant in termen van vermindering van schade. 

Uiteindelijk toont deze analyse dat de vermindering van goederenverkeer per baan of het 
overgaan naar andere zuiverdere vervoermiddelen (spoorweg- en waterwegvervoer) 
belangrijke potentiële effecten op de luchtvervuiling inhoudt, niettegenstaande de relatief 
bescheiden plaats die dit vervoer in het globale vervoer inneemt. 

4. Externe kosten in verband met het lawaai van het vervoer 

In het kader van het project “Duurzame mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” was 
onze bedoeling de door het verkeerslawaai veroorzaakte kosten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te berekenen. Met dit doel, werden er twee verschillende 
benaderingen in aanmerking genomen: enerzijds de contingente evaluatiemethode en, 
anderzijds, de hedonistische prijsaanpak die er voor zorgde een bredere visie van de 
toestand te hebben. 

4.1 Contingente evaluatie methode 

Deze evaluatiemethode is gericht op de bereidheid om te betalen (BOB) om van een 
voordeel te mogen genieten, in het onderhavige geval een lawaaivermindering. 

Het aanpassen van deze contingente evaluatiemethode was positief wat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreft en de resultaten waren rijk aan instructieve gegevens. Niet 
alleen achten de inwoners van het Gewest dat een lawaai boven de 55 dB (A) echt hinderlijk 
wordt, maar bovendien zijn er sommigen die bereid zijn soms veel te betalen om deze 
dagelijkse hinder te beperken. De uitgedrukte factoren om de reacties van de geïnterviewde 
personen uit te leggen zijn erg variabel, zowel op het vlak van de uitgedrukte hinder als voor 
de reden waarom zij bereid zijn zich aan de contingente markt aan te sluiten. 

De aanwending van deze methode maakte het mogelijk de BOB van deze geïnterviewde 
personen te berekenen. Voor deze steekproef, was het gemiddelde gedrag van de BOB van 
224BEF/maand per gezin (2688BEF/jaar). Indien we deze gegevens uitsplitsen per aantal 
leden in het gezin, bereikt dit gemiddelde nog maar 114 BEF/maand/inwoner, t.t.z. 1368 
BEF/inw./jaar (= 34€/inw./jaar). 

4.2 Methode van de hedonistische prijzen 

In het kader van de verlenging van het project van december 2000 tot juni 2001, bleek het 
interessant in dit onderzoek betreffende de kosten in samenhang met het verkeerslawaai in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook te spreken over de hedonistische prijzen. Het doel 
van de zogenaamde hedonistische methode is de kost van het lawaai te berekenen via zijn 
impact op de immobiliën-markt. 

Hoe samenhangend en kenmerkend de statistische teruggang die in het kader van deze 
studie werd verricht ook ware, was het niet mogelijk op de basis van de gegevens waarover 
we tot nu toe beschikken besluiten te trekken ten opzichte van de “grootste interesse” 
variabele, t.t.z. de invloed van het lawaainiveau op de woonstprijzen. 

Deze resultaten bewijzen duidelijk dat deze problematiek verder moet onderzocht worden. 
Om over volledigere en betrouwbaarder resultaten te beschikken, zou er een nieuw 
onderzoek moeten plaatshebben, op basis van een geschikte proefsteek voor deze methode 
en die ook meer woningen langs grote verkeersaders van de stad zou moeten bevatten. 

 


