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Hoe is deze presentatie opgevat ?

• Enkele inleidende slides die het kader scheppen

• Vervolgens volgt een samenvatting van de voorstellen van het klimaatpanel voor de verschillende niet ETS-

sectoren (European Emissions Trading System Sectoren), met uitzondering van industrie

• Voor elk domein geven we eerst aan:

• Wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn

• Wat niet werkt en/of wat belangrijke caveats zijn

• Vervolgens formuleren we onze belangrijkste voorstellen die verder zijn uitgewerkt in de begeleidende 

teksten

• Tenslotte vindt u, per thema, enkele slides met berekeningen/beschouwingen die onze voorstellen 

onderbouwen

• Vanzelfsprekend is het panel bereid om verder met politici en beleidsmakers in debat te gaan over onze

voorstellen/adviezen. 



Onze voornaamste conclusies

• Een reductie van de niet-ETS emissie met 35% is haalbaar maar:

• Vereist onmiddellijke aanpak

• Vereist mobilisatie van aanzienlijke middelen voor mobiliteit en gebouwenrenovatie

• Alle voorgestelde maatregelen zijn nodig (of moeten vervangen worden door 
equivalente maatregelen, wat bijzonder moeilijk zou zijn)

• Naast maatregelen die een directe impact hebben op de CO2-emissie is een 
doortastende aanpassing van de fiscaliteit, zowel m.b.t. wonen als mobiliteit 
noodzakelijk.

• Er is een dringende nood aan een CO2-belasting op  het gebruik van vervuilende 
fossiele brandstoffen en de kosten van mobiliteit dienen veel meer dan nu het geval 
is gedragen te worden door degene die mobiliteit gebruikt. 

• De heffingen op elektriciteit dienen te worden gereduceerd, zeker voor dat gedeelte 
van de elektriciteit dat voor verwarming en transport wordt gebruikt. 



Vooraf

• Het klimaatpanel gaat uit van de visie dat Vlaanderen in 2030 inderdaad een topregio in Europa moet zijn. 
Dat wil niet enkel zeggen dat de regio economisch bij de best presterende regio’s van Europa moet 
aansluiten, maar ook een leef- en milieuklimaat moet bieden dat aansluit bij dat van de best presterende 
regio’s van Europa.

• Een regio kan maar bloeien als de economie voldoende waarde produceert. Dat vereist op zijn beurt, 
energie. We pleiten dus hoegenaamd niet voor een energie-arm, meer autarkisch Vlaanderen. We gaan uit 
van een groen, performant Vlaanderen dat volledig geïntegreerd is in de wereldeconomie. 

• Dat vormt geen contradictie met een ambitieus klimaatbeleid: we zien vandaag dat de economisch meest 
performante regio’s ook die zijn die de meeste vooruitgang boeken in de reductie van hun uitstoot. 

• Vlaanderen kan dus geen topregio worden zonder een ambitieus klimaatprogramma waardoor we de 
Europese ambities voor 2030 waarmaken én Vlaanderen op weg zetten om in 2050 daadwerkelijk 
klimaatneutraal te zijn. 

• Een klimaatneutraal Vlaanderen zal, in 2050, een totaal ander energievoorzieningssysteem hebben dan nu 
het geval is: de globale energietransitie die nodig is, is ongezien en haar verloop kan nu niet volledig 
uitgetekend worden. Maar we weten wel degelijk waar we moeten beginnen. Noch de omvang van de 
operatie, noch het grote aantal onbekenden zijn een excuus zijn voor een krachtig, doelgericht 
klimaatbeleid.



In een eerste advies (11 juli 2019) heeft het klimaatpanel een
aantal algemene aanbevelingen gegeven

• Werk één geïntegreerde en coherente langetermijnvisie op energie en klimaat uit. 

• Kies voor afdoende, duidelijke maatregelen. 

• Zorg voor goede communicatie met de bevolking waarbij ook de burger zich aangesproken voelt 

en kan participeren in het hele proces. 

• Maak vanaf het begin van het proces de nodige afspraken met de andere betrokken gewestelijke 

en federale overheidsdiensten zodat de plannen gecoördineerd en geïntegreerd kunnen worden. 



In een eerste advies (11 juli 2019) heeft het klimaatpanel een
aantal algemene aanbevelingen gegeven

• Werk voor elke sector een heldere (kwantitatieve) visie en roadmap uit. 

• Werk voor alle maatregelen in de verschillende roadmaps een tijdspad uit en kwantificeer de 

nodige investeringen en de te verwachten effecten. 

• Er dient breed overleg opgezet te worden met alle relevante maatschappelijke actoren. 

• We hebben nood aan gericht wetenschappelijk onderzoek en innovatie om de voor de transitie 

broodnodige know-how op te bouwen en te implementeren op een schaal die ertoe doet. 

• Installeer de nodige bestuurlijke en administratieve ondersteuning om er voor te zorgen dat de 

transitie ook tijdens volgende legislaturen adequaat kan begeleid worden.



In dit tweede advies gaan we meer in detail in op wat er dient
te gebeuren in de verschillende sectoren

• Gebouwen

• Transport

• Landbouw

• Afval

• Energie als verbindend thema

Verdere analyse en discussie heeft het panel toegelaten om een aantal adviezen aan te passen en te

verfijnen en de mogelijke impact van bepaalde (niet alle) maatregelen te kwantificeren. 



Het panel kan op dit ogenblik geen verder uitgewerkt
advies aanbieden m.b.t. industrie

• De nodige competentie/tijdsruimte om dit te doen was niet aanwezig.

• We wijzen er wel op dat in het eerste advies al werd ingegaan op een aantal noodzakelijke

stappen in de niet-ETS industrie (innovatie, circulariteit…).



Doelstelling

De niet-ETS emissies van Vlaanderen moeten in 2030 met 35% gedaald 

zijn t.o.v. de emissies van 2005. 



Voorgestelde emissies in de eerste versie van het VEKPB*

*Vlaams Energie- en Klimaatsbeleidsplan
**Gewogen gemiddelde voor woningen (44%) en tertiaire gebouwen (41%)

Sector Emissies 2005 Reductie (%) Emissies 2030

Transport 15.8 27 11.5

Gebouwen 15.7 43** 8.1

Landbouw 7.5 26 5.5

Afval 2.8 50 1.4

Industrie 4.5 20 3.6

TOTAAL 46.3 35 30.1



Transport



Randvoorwaarden

• Vlaanderen heeft nood aan een omvattende, gedragen visie op mobiliteit: die is 

er nu niet.

• Complexiteit wordt vergroot door versnippering van bevoegdheden over 

verschillende niveaus.

• Integratie van de visies van de verschillende beleidsniveaus is dus noodzakelijk: 

coherentie en consistentie zijn hierbij essentieel. 



Wat werkt er niet ? 

• Er is géén significante winst te boeken door het gebruik van alternatieve fossiele brandstoffen (LPG, CNG), ook niet voor 

vrachtvervoer. 

Elektrische voertuigen stoten, in tegenstelling tot sommige mediaberichten, wel véél minder CO2 uit dan voertuigen met 

verbrandingsmotoren voor dezelfde vervoersprestaties. Dat komt door hun hogere efficiëntie en door het feit dat elektriciteit

geproduceerd kan worden zonder een grote uitstoot te veroorzaken. 

• Biofuels mogen dan wel positief verrekend worden door de EU maar in praktijk is hun gebruik zeer nadelig voor de CO2-

balans én het milieu in het algemeen. 

Als men sterk inzet op biofuels toont vooral aan dat men vooral bezorgd is over een correcte klimaatboekhouding, niet over het klimaat 

als dusdanig. Dat geldt ook, en zelfs in sterkere mate, voor gerecycleerde koolwaterstoffen. 

• De waterstofauto is géén valabele optie, vooral omwille van de lage energie-efficiëntie van een elektriciteit-waterstof 

systeem. 

Elektrificatie is, voor autotransport, de enige oplossing en die kan op dit moment uitgerold worden. In de verdere toekomst kunnen 

‘groene’ vloeibare brandstoffen (methanol geproduceerd met CO2, water en energie) wél een grotere rol spelen in vrachtvervoer. De 

energie die nodig is voor hun productie zal ze echter duurder maken dan elektriciteit voor personenvervoer. 



Voorstellen



Reductie van autotransport

• Reductie van de autotransportvraag door een doordachte ruimtelijke ordening is een eerste belangrijke stap. 

Dit kan budgettair positief zijn voor de overheid.

• Stimulering van fietsgebruik via een doorgedreven investeringsprogramma in fietsinfrastructuur (300 Meur / jaar)

De overheidsinvestering wordt ruim gecompenseerd door maatschappelijke winsten

• Uitbouw van een performant openbaar vervoersnetwerk. 

Dit vergt een doorgedreven investeringsprogramma (in samenwerking met de federale overheid) van > 1 miljard Eur per jaar maar 

leidt ook tot maatschappelijke winst. 

• Uitbouw van mobility as a service. 

Dit maakt het immers mogelijk om belangrijke efficiëntiewinsten te boeken die nodig zijn om aan de toekomstige mobiliteitsvraag te 

voldoen. 

• Internalisering van de externe transportkosten door een tax shift ten nadele van meer vervuilende vervoersmodi

Dit leidt niet enkel tot een correcte prijszetting van transport maar zal ook helpen om middelen te mobiliseren om de energietransitie 

mogelijk te maken. Hier speelt de invoer van rekeningrijden een cruciale rol. Internationale voorbeelden tonen aan dat rekeningrijden 

de autotransportvraag significant kan reduceren. 



Verschoning van autotransport

• Elektrificatie van individueel autotransport is een must. De elektrische auto is tot vijfmaal schoner dan een voertuig aangedreven 

door fossiele brandstoffen

• Volledig elektrische voertuigen genieten sterk de voorkeur en moeten sterk gepromoot worden. De total cost of ownership voor 

een bedrijf van een elektrische auto zal binnen enkele jaren niet meer hoger en waarschijnlijk zelfs lager zal zijn dan die van een 

benzine of diesel. De salariswagens bieden hier een duidelijke opportuniteit. 

• Plug-in hybrides kunnen, in een overgangsfase een beperkte bijdrage leveren. Dit geldt enkel voor plug-ins met een voldoende 

grote range (min. 40-50 km). Het is dan essentieel dat  de juiste fiscale impulsen gegeven worden en het is uiterst belangrijk dat 

opladen gestimuleerd wordt door de juiste begeleidende maatregelen (bv. de afschaffing van de tankkaart) 

• De uitbouw van een performante laadinfrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor de elektrificatie van ons wagenpark. 

De overheid dient hier wellicht niet zelf in te investeren maar moet deze uitbouw wel faciliteren en stimuleren door een goede 

regelgeving (bv. verplichte installatie van laadpalen op bedrijfsparkings, te installeren zonder dat een bouwaanvraag nodig is)

• De angst voor een excessieve stijging van het elektriciteitsverbruik door de elektrificatie van auto’s is onterecht. Een volledige 

elektrificatie van het autotransport zou tot een toename leiden van het elektriciteitsverbruik van ca. 20% maar deze toename zal

geleidelijk gebeuren en kan voor een heel groot gedeelte afgedekt worden door lokale elektriciteitsproductie (PV op daken en wind). 



Reductie van de emissies van autotransport

De combinatie van alle voorgestelde maatregelen kan tot een reductie 

van de auto-emissies van 50% leiden in 2030. 



Vrachtvervoer

• Zet in op een reductie van de vraag door verschuiven naar andere transportmodi. 

• Start de verschoning op.  Elektrificatie van licht vrachtvervoer is al mogelijk en de eerste zware elektrische 

trucks komen nu op de markt. Daarnaast kunnen ook andere maatregelen (platooning, optimalisatie 

logistiek…) een significant effect hebben. 

• Het is niet realistisch om tegen 2030 een even grote reductie in de uitstoot van vrachtvervoer te verwachten 

als wat mogelijk is voor personentransport.  Het panel is wel van mening dat een grotere reductie dan die 

voorzien in het VEKBP (-8%) mogelijk en, gezien de milieubelasting die vrachtvervoer op de weg meebrengt, 

zeer wenselijk is. Een globale reductie van de uitstoot van vrachtvervoer met 10-15% in 2030 is wellicht een 

realistische inschatting. 



Conclusie
• De Vlaamse regering dient sterker dan nu gepland is in te zetten op een reductie en verschoning van het autotransport. 

Dit is één van de sectoren waar snelle vooruitgang mogelijk is en waar de noodzakelijke investeringen meer dan 

gecompenseerd worden door maatschappelijke winst. Het is ook één van de weinige sectoren waar het mogelijk is om 

meer dan de ‘gemiddelde’ Europese doelstelling (35%) te halen. Dat is nodig, want in andere sectoren is dat véél 

moeilijker. Het is belangrijk dat we er niet komen met één van de voorgestelde maatregelen. We hebben de combinatie 

van alle maatregelen nodig om het beoogde resultaat te behalen. Maar indien we dit doen eindigen we niet enkel met 

een schoner maar ook een veel leefbaarder en rijker Vlaanderen met o.a. veel minder fijn stof en stikstofoxides in de 

lucht. 

• Wat vrachtvervoer betreft moeten we aannemen dat de reductie van de uitstoot tegen 2030 minder belangrijk zal zijn 

dan voor personentransport. 

Met de juiste combinatie van maatregelen is ook deze bijdrage significant met een uitstoot in reductie die op 10-15% 

kan geschat worden

• Globaal moet het dus mogelijk zijn om voor transport een reductie van de uitstoot van min. 35% te halen in 2030. 

Dit vereist echter wel een duidelijk uitgetekende visie, doordachte maatregelen en een consequent en coherent beleid 

in het volgende decennium. 



Berekeningen/scenario’s

• De berekeningen samengevat in de volgende tabellen zijn benaderend en hebben vooral als doel 

om aan te geven wat de grootte-orde van bepaalde maatregelen (zowel qua CO2-emissies als 

budgettair is)

• Verdere verfijning is dus zonder meer noodzakelijk. Anderzijds is de grootte-orde van de geschatte 

emissiereductie en van de budgettaire implicaties naar onze inschatting realistisch en geven de 

cijfers een eerste idee van de relatieve impact van verschillende maatregelen. 



Maatregel Budgettaire
implicatie
(Meur/yr)

Maatschappelijke
winst (Meur/yr)

Totale balans
(Meur/yr)

Daling emissies
(relatief/grootte-orde) t.o.v. 
totaal personenvervoer

Uitbouw van een performante
fietsinfrastructuur

250-500 2000 +1000-2000 5-10%

Elektrificatie personenwagens (25% 
volledig elektrisch in 2030)

Budgetneutraal
(tax shift)

300-500 +300-500 25%

Vlaanderen volgt Nederland (efficiënte
ruimtelijke ordening, gebruik openbaar
vervoer+fietsgebruik op niveau
Nederland)

1000-2000 2000-2500 +750-1000 20-25%

Combinatie: meer fietsen, elektrificatie 
autotransport , meer openbaar vervoer

1500-2500 3000-3500 +1500-2500 40%

Combinatie: meer fietsen, elektrificatie, 
meer OV en rekeningrijden

1500-2500 3500-4500 +2000-3000 50%

Personenvervoer: benaderende kosten en CO2 balans van enkele
scenario’s 



Vrachtvervoer

Maatregel Budgettaire implicaties
(Meur)

Maatschappelijke
winst 

(Meur)

Totale balans 
(Meur)

Daling emissies 
(relatief/grootte-orde) 

t.o.v. totaal 
vrachtvervoer

Elektrificatie licht 
vrachtvervoer (25%) en 
beperkte elektrificatie zwaar 
verkeer (5%)

Budgetneutraal 150-200 150-200 5-10% 

Verschuiving naar andere
vervoersmodi

Budgetneutraal 150-200 150-200 5-10%



Gebouwen



Randvoorwaarden

• Gebouwen zijn de tweede belangrijke sector in de niet-ETS uitstoot van Vlaanderen

• Het Vlaamse gebouwenpatrimonium heeft een versnipperde eigendomsstructuur: er zullen dus heel veel 

belanghebbenden moeten gemobiliseerd worden om de transitie waar te maken. 

• De technologie om woningen klimaatvriendelijker te maken is beschikbaar. Belangrijk is dat er op twee 

pijlers moet worden ingezet: 

• Isolatie 

• Nieuwe verwarmingstechnieken die de CO2-uitstoot sterk reduceren (elektrificatie via warmtepompen 

en/of warmtenetten) 

• De nodige investeringen per ton CO2 uitstootreductie in 2030 zijn een veelvoud (factor 2-3)  van de 

investeringen nodig om de uitstoot van autotransport reduceren. Anderzijds is de afschrijvingstermijn lang 

en zullen investeringen dus voor een lange tijd een positieve impact hebben op de uitstoot van Vlaanderen. 



Voorstellen



Voorstellen

• Het panel pleit voor een krachtig beleid dat inzet op versnelde renovatie van ons woning- en 
gebouwenpark

Gebouwenrenovatie vergt de mobilisatie van aanzienlijke middelen, coördinatie tussen vele stakeholders, het wijzigen van 
fiscale stimuli en ingrepen op de arbeidsmarkt.

• Het is belangrijk om niet enkel in te zetten op isolatie maar ook op innovatieve 
verwarmingstechnieken. 

Isolatie is vanzelfsprekend belangrijk om de energievraag te drukken maar het is even belangrijk om innovatieve technologie 
te gebruiken om in die energievraag te voorzien. Er moet dus ook bij renovatie werk gemaakt wordt van warmtepompen, 
warmtenetten en/of andere innovatieve technieken om aan de energievraag te voldoen. Het gebruik van deze technieken 
laat immers toe om met veel minder uitstoot aan de resterende energievraag te voldoen.  Isolatie van een woning (bv. aan 
een kost van 35000 Eur) zal grof geschat tot een halvering leiden van de CO2 uitstoot. Als er ook gebruik gemaakt wordt van 
een warmtepomp (extra investering van 5000 Eur) dan daalt de uitstoot tot 20% en die kan verder dalen als de 
elektriciteitsproductie verder vergroent. De additionele investering in innovatieve verwarming is dus, vanuit 
klimaatstandpunt, uiterst rendabel. 

• Er is ook nood aan een aanzienlijke tax shift, waarbij fossiele brandstoffen voor verwarming (inclusief 
gas) zwaarder belast worden en elektriciteit minder zwaar. Een CO2-taks lijkt hierbij onvermijdelijk.

• Verhuurders dienen gestimuleerd te worden om woningen te renoveren. Een directe subsidie aan 
verhuurders is daarbij de beste strategie.



Voorstellen

• Het panel pleit er ook voor om woningen en gebouwen ook maximaal in te zetten voor 
energieproductie. 

Zonnepanelen kunnen, in verschillende vormen, bijdragen tot een significant gedeelte van de Vlaamse elektriciteitsproductie 
en kunnen bv. makkelijk de bijkomende energievraag van elektrische voertuigen compenseren. 

• Het panel stelt een meer gerichte en bindende renovatievraag voor bij verkoop van een woning in 
ruil voor fiscale voordeel: elektrificatie van verwarming dient hierbij gestimuleerd. 

De huidige regelgeving waarbij de koper uit 6 maatregelen kan kiezen is te vrijblijvend. Een vernieuwing van de 
energievoorziening van de woning moet bij renovatie verplicht worden. 

• Het panel schat de voorgestelde reductie (-43%) als zéér ambitieus in, zelfs als gericht ingezet wordt 
op de minst performante gebouwen/woningen: de grootte-orde van de  geschatte totale investering 
om dit objectief te halen is ca. 8 miljard Eur per jaar tot 2030. 

Wellicht kan in 2030 een grotere reductie bereikt door een deel van de nodige middelen in te zetten in andere sectoren. 
Daar staat wel tegenover dat gebouwrenovatie een investering is met een lange afschrijvingstermijn en dat een deel van 
deze middelen door privé-investeerders kan ingebracht worden

• Dat zou in concreto betekenen dat Vlaanderen meer inzet op de reductie van de uitstoot door 
landbouw en transport en de inspanning in de gebouwensector beperkt tot het gemiddelde van de 
gevraagde inspanning (-35%). 

De inspanning kan dan voortgezet worden tussen 2030 en 2050: op die manier worden de budgettaire implicaties van deze 
toch wel noodzakelijke investeringen gespreid. 



Berekeningen/scenario’s



De verwarmingstechnologie is even belangrijk als 
isoleren: een rekenvoorbeeld

• Veronderstellingen
• We veronderstellen dat een renovatie van een ‘oude’ sociale woning 35000 Eur kost

• We veronderstellen dat die renovatie de warmtevraag reduceert met 50%, bv. van 15000 kWh naar 7500 kWh

• We veronderstellen dat die warmte, waar enigszins mogelijk, via een efficiënt systeem (warmtepomp, 
warmtenet) wordt geleverd. 

• Wat betekent dat voor CO2 uitstoot ?
• Uitstoot gas: 0.2 kg per kWht

• Elektriciteit: 0.2 kg per kWhe*

• CO2 uitstoot

• Voor renovatie: 15000*0.2= 3000 kg of 3 ton

• Na renovatie, met gasketel = 7500*0.2 =1500 kg, 50% van oorspronkelijke waarde

• Na renovatie, met warmtepomp=7500/4*0.2*= 375 kg, 12.5% van oorspronkelijke waarde

• We kunnen benaderend aannemen dat we, met warmtepomp, emissies kunnen reduceren tot 20% van originele emissies. De 
resterende emissies vallen onder het ETS-systeem.

• Innovatieve verwarmingstechnologie is dus even belangrijk dan isoleren

*De uitstoot bij elektriciteitsproductie is nu wat hoger (0.25 kg/kWhe) maar zal in de toekomst dalen



Wat is de winst ? 

• 1000 MEur per jaar laat toe om ca. 1000/0.035=28500 sociale woningen te vernieuwen met plaatsing Hoog 

Rendement (HR) verwarmingsketel

• Tot 2030 worden er dan, met 10 miljard Eur aan investeringen, in totaal 285000 woningen vernieuwd die nu 

uitstoot hebben van 15000*0.0002*285000=855000 ton CO2

• Indien we goed isoleren maar gasverwarming blijven gebruiken: reductie van de uitstoot met 450000 ton 

CO2 

• Indien we goed isoleren en overschakelen op warmtepomp kunnen we iets minder woningen aanpakken 

(250000) maar reductie per woning is veel groter : reductie van de uitstoot met ca. 656000 ton CO2

gereduceerd (en de resterende uitstoot is ETS)



Wonen: wat kan je bereiken met 1 miljard Eur per jaar ?

2000

Maatregel Budgettaire 
implicaties
(Meur/yr)

Reductie
uitstoot na 
10 jaar (ton 
CO2/yr) 

Terugverdien-
effecten (over
alle overheden, 
Meur/yr)

Totale balans 
(Meur/yr)

Impact op 
emissies in 2030 
(relatief/grootte-
orde) t.o.v totaal 
gebouwen

Renovatie
gebouwen/woningen: 
verwarming op gas

1000 450000 400 -600 3.4%

Renovatie 
gebouwen/woningen:
verwarming met 
innovatieve technologie

1000 656000 400 -600 5.0%



Een benaderende schatting van de kost van CO2-
reducerende renovatie

• We nemen, zeer benaderend, aan dat investeringen in bedrijfsgebouwen en scholen hetzelfde rendement hebben

als in woningen, m.a.w. dat de reductie in CO2 uitstoot per geïnvesteerde Euro even groot is.

• Uit voorgaande berekeningen blijkt dat de reductie van de CO2 uitstoot van ons gebouwenpark met 1 miljoen ton 

per jaar in 2030 bij benadering een investering vraagt van minstens 14 miljard Eur gespreid over 10 jaar. 

• Om de in het VEKBP vooropgestelde reductie te halen (43% van de uitstoot in 2005=7.6 miljoen ton) is dus een 

investering nodig in de volgende 10 jaar van ca. 106 miljard Eur of ca. 10 miljard Eur per jaar, verdeeld tussen 

overheid en particulieren.  

• Daar staan ook economische winst (gereduceerde energievraag) en maatschappelijke winst (gereduceerde 

vervuiling) tegenover. De financiële return is echter kleiner dan 100% (ca. 40%). 



Waarom is een tax shift nodig ? 



Elektriciteit is een ‘groene’ energievorm

• Kan CO2-neutraal worden geproduceerd

• Veroorzaakt géén lokale uitstoot, geen lokaal lawaai, geen lokale 
uitstoot

• Laat toe om gebouwen veel efficiënter en milieuvriendelijker te 
verwarmen dan lokale verwarmingsketels

• Laat toe om personentransport heel sterk te vergroenen.

• Laat, in de toekomst, toe om ‘groene’ waterstof,  ‘groen’ gas en 
‘groene’ methanol te produceren en/of om de CO2 die bij productie 
vrijkomt te capteren en op te slaan (CCS) of te hergebruiken (CCU)



Maar elektriciteit is nu in België erg duur voor 
de consument

De Belgische elektriciteitsprijzen zijn bij 
de hoogste in Europa



Terwijl (fossiel) gas relatief goedkoop is

De Belgische gasprijzen zijn relatief laag



Tax shift hoeft niet op volledige 
elektricteitsfactuur betrekking te hebben

• Wel op elektriciteit gebruikt voor transport en verwarming

• Op die manier stimuleren we de adoptie van nieuwe, 
klimaatvriendelijke technologie



Landbouw



Randvoorwaarden

• Landbouw is, vergeleken met gebouwen en transport, geen grote 

energieverbruiker: reductie van energieverbruik (8TWh)  en/of transitie naar 

koolstofvrije energiebronnen zal dus een eerder beperkt effect hebben op 

broeikasgasemissies. 

• Emissies en energiegebruik van de landbouwsector zijn opmerkelijk stabiel sinds 

2015 (7.3-7.5 Mton): de in het VEKBP voorgestelde ambities  (reductie van 

uitstoot naar 5.5 Mton en reductie energiegebruik van 8.44 naar 6.94 TWh) zijn 

dus ambitieus als we op dezelfde manier aan landbouw blijven doen. 



Wat werkt niet ? 

• Biologische landbouw

Biologische landbouw is minder intensief en dat leidt vrijwel steeds tot een hogere CO2-uitstoot en een hoger landgebruik per 

éénheid product. Ook de biodiversiteit is niet geholpen met een algemene toepassing van biologische landbouw: omdat er

meer land nodig blijft er immers een kleinere oppervlakte over voor natuur. Hetzelfde geldt voor (te) kleinschalige landbouw: 

ook die brengt belangrijke efficiëntieverliezen mee die de CO2-uitstoot per éénheid product opdrijven.

• (Enkel) inzetten op de korte keten en lokale voedselproductie

Het aandeel van voedselkilometers in de totale CO2-uitstoot in het voedselsysteem is hoe dan ook beperkt, behalve indien

voedsel met het vliegtuig wordt getransporteerd. Dat neemt niet weg dat stadslandbouw en community supported agriculture 

een belangrijke sociale functie kunnen hebben (verbinding, betrokkenheid bij voedselproductie). Maar het helpt het klimaat

niet echt vooruit. 

• Het potentieel van opslag van koolstof in landbouwbodems wordt dikwijls overschat. 

Indien men aan landbouw blijft doen kan/zal de bodem niet veel extra koolstof opnemen, ook niet als men bv. 

bewerkingstechnieken wijzigt en/of groenbemesters toepast.  Alternatieve bewerkingstechnieken en groenbemesters kunnen

wel heel effectief zijn om bodemerosie tegen te gaan. 



Voorstellen



Voorstellen

• Een pakket aan maatregelen dat inzet op verhoogde efficiëntie en betere procesbeheersing zal 

zeker positieve effecten hebben:

• Verhoogde energie-efficiëntie

• Reductie enterische emissies

• Koolstofopslag in de bodem

• Gezien de trends in het verleden is het onwaarschijnlijk dat deze maatregelen op zich zullen

toelaten om de objectieven voor 2030 te halen (uitstootreductie met 26%) maar ze kunnen zeker

een bijdrage leveren. Deze maatregelen bieden ook een beperkt perspectief voor de evolutie van 

de sector na 2030.  Er zijn dus andere maatregelen nodig om de doelstellingen te halen. 



Een verreikend voorstel: 
herdenken rol veeteelt in Vlaanderen

• Rundveeteelt leidt tot hoge broeikasgasemissies:

• Runderen hebben een lage voedselefficiëntie

• Runderen stoten aanzienlijke hoeveelheden methaan (CH4) uit bij het verteren van voedsel en methaan is een 

krachtig broeikasgas.

• Runderteelt heeft een grote opportuniteitskost omwille van het groot beslag op open ruimte (akkers/weiden)

• De milieubelasting door runderteelt is niet beperkt tot het klimaat: er is in Vlaanderen ook een belangrijke

mestproblematiek.

• Tegelijk heeft de sector beperkte toekomstperspectieven:

• Opvolgprobleem landbouwers: meeste landbouwers hebben geen opvolger.

• Sector kan maar overleven door zeer grote overheidssteun (40-80% van totale inkomen, respectievelijk voor 

melk- en rundvleesteelt).

• In Vlaanderen daalt de consumptie van rundsvlees (van 13.8 naar 9.9 kg per persoon tussen 2005 en 2016)



• Reduceer het aantal runderen in Vlaanderen met 30%. 

Rundveeteelt leidt tot CO2-emissies. We moeten vaststellen dat op dit ogenblik een groot gedeelte 

van de sector overleeft door zware overheidssteun en met een opvolgprobleem kampt. Een 

doordachte afbouw van de sector kan daarom leiden tot een belangrijke reductie van de CO2-eq. 

emissies in Vlaanderen. Als er goed op deze opportuniteit wordt ingespeeld kan dit (i) de 

broeikasgasemissies in de landbouw substantieel helpen terugdringen en (ii) in Vlaanderen de 

nodige ruimte helpen creëren om aan andere maatschappelijke noden te voldoen.  De kostprijs kan 

zeer substantieel zijn als de overheid beslist om vrijgekomen gronden te kopen (ca. 1.5 miljard Euro). 

Bij pacht aan 300 Eur per ha en per jaar is de jaarlijkse kostprijs voor 50000 ha beperkt tot 15 miljoen 

per ha en per jaar. Deze berekening houdt geen rekening met allerhande andere kostenfactoren die 

van belang zullen zijn. 

• Vanzelfsprekend kan het herstructureren van de rundveeteeltsector op deze schaal niet zonder dat de 

nodige begeleidingsmaatregelen worden genomen. De overheid moet landbouwers (zeker de jongere) 

een correct perspectief bieden en moet, waar nodig, de stopzetting van activiteiten faciliteren.

Een verreikend voorstel: 
herdenken rol veeteelt in Vlaanderen



Berekeningen/scenario’s



Naar een landbouw met minder runderen

• Een reductie van het aantal runderen met 30% leidt tot: 

• Een daling van de emissies van methaan met 30% (nu 150000 ton per jaar). De equivalentiefactor 

voor methaan is 25: reductie van de uitstoot met 1 kg is dus equivalent met reductie van 25kg 

CO2-eq. 

• Een geschatte daling van het energieverbruik in de landbouw met 15 % en dus ook geschatte 

daling van de CO2-emissies in de landbouw met 15%

• Als we ook onze soja-invoer met 30% reduceren kunnen ca. 120000ha landbouwland vrijgemaakt 

worden in Vlaanderen. Dat is ongeveer 15% van de totale landbouwoppervlakte. 

• De daling van de methaanemissies leidt tot een daling van de emissies met 50000 ton*25=1.25 miljoen 

ton CO2-eq. 

• Emissies van CO2 dalen met 15%  of ca. 0.3 miljoen ton

• De totale reductie: 1.25+0.3= ca. 1.55 miljoen ton CO2-eq.



Daarbij komt CO2-opslag op akker- en weideland dat 
wordt omgezet naar natuur/bos

• Laten we aannemen dat we 100000 ha zouden vrijmaken en daarvan 50000 ha omzetten naar bos in 2050. 

• Kijken naar totale koolstof op akkerland, grasland en bos

• Akkers,  enkel bodem: 177 ton C/ha (Govers, STEP, 2013)

• Bos: 228 ton C per ha in bodem (Govers, STEP, 2013) en 190-380 ton C in vegetatie 

• Weiden enkel bodem, 190 ton C per ha (Govers, STEP 2013)

• Conversie van 50000 ha naar bos laat toe om ruwweg 600000 ton CO2-eq per jaar te op te slaan over een 

tijdsschaal van 100 jaar (we nemen dan aan dat er 327 ton C (1200 ton CO2-eq.) meer opgeslagen is in bos in 

vergelijking met akker of weide en dat de koolstofreserve in bos/natuurgebied in 100 jaar terug hersteld is. 

• Noteer dat sommige onderzoekers lagere sequestration rates en dus langere hersteltijden voorstellen: 0.4-

1.6 ton C per ha per jaar (Nave et al., 2019) maar dat betekent dat je langer sequestreert. 

• De totale winst (reductie+opslag) wordt dan 1.55+0.60= ca. 2.15 miljoen ton per jaar

• Reductie in CO2 emissie door reductie in import wordt hierbij niet in rekening gebracht



Afval



Randvoorwaarden

• Sector is minder belangrijk qua totale uitstoot (2.2 miljoen ton CO2-eq. in 2016)

• Doelstelling: reductie met 51% tegen 2030 (t.o.v. 2005)

• Deze doelstelling (1.4 Mton) kan gehaald worden met voorgestelde maatregelen

• Er is hier dus geen belangrijke bijsturing van het oorspronkelijke plan nodig. 



Aandachtspunten
• Efficiëntere behandeling GFT heeft geen echt effect

• Versnellen afwerking van en stortgasonttrekking op bestaande stortplaatsen is belangrijk 

en is mogelijk.

• Hoeveelheid niet-biogeen afval dat verbrand dient te worden moet verder verminderen: 

• Betere inzameling PMD (P+MD)

• Betere scheiding bedrijfsafval

• Reductie gebruik single use plastics

• Verhoogde energetische efficiëntie leidt niet tot reductie niet-ETS emissies, maar is wel 

belangrijk voor energiedoelstellingen.

• Verdere monitoring van samenstelling afval is erg belangrijk. 



Voorstellen

• De in het VEKBP voorgestelde maatregelen voor de afvalsector zullen, 

mits goede implementatie en opvolging, toelaten om de 

vooropgesteld reductie in CO2-emissies te halen. 

• Een versnelde afwerking van stortgasonttrekking en een verbeterde 

sortering kunnen zelfs een iets grotere emissiereductie mogelijk 

maken. 



Energie



Randvoorwaarden

• De reductie van niet-ETS emissies is niet de enige opgave voor Vlaanderen. Het verhogen van de 

energie-efficiëntie en de uitbouw van hernieuwbare energie op land horen daar ook bij. Ook 

hier zijn er nog belangrijke mogelijkheden en dus nog belangrijke stappen te zetten. 

• Maatregelen die we nemen m.b.t. de reductie van CO2-emissies zullen vrijwel steeds een impact 

hebben op energiegebruik en/of energievoorziening. Klimaat en energie zijn onlosmakelijk 

verbonden.

• Waterstof heeft vooralsnog een beperkte plaats in het energiesysteem, bijv. voor lange termijn 

energieopslag of zeer lange afstandstransport, maar dient vooral als grondstof voor de chemische 

industrie. Het potentieel van waterstof en van ‘groene’ brandstoffen (gas, methanol…) kan in de 

toekomst zeker toenemen. 



Voorstellen

• Er is nog een groot potentieel voor het plaatsen van zonnepanelen op daken. 

Zonnepanelen op daken kunnen in minstens 15% van onze elektriciteitsbehoefte voorzien 

tegen een competitieve prijs. Sommige studies suggereren nog veel grotere mogelijkheden: 

VITO schat dat 62 TWh mogelijk is (meer dan het huidige elektriciteitsverbruik)

• Door de uitbreiding van de PV-systemen met batterijen wordt er de nodige flexibiliteit gecreëerd 

en wordt het net ontlast. 

De slimme meter en bijhorende business modellen/tarieven zijn dringend nodig om dit 

potentieel te realiseren.

• Om de transitie naar duurzaam elektrisch transport te faciliteren moeten er meer intelligente 

(snel)laadpunten komen.



• Er moet nagedacht worden over alternatieve manieren om de lusten en 

lasten van energie-efficiënt bouwen en renoveren te verdelen over de 

eigenaars en huurders, en om de investeringen voor eigenaars/bewoners 

draaglijk te maken.

• Door ongepaste heffingen enkel in de elektriciteitsprijs, wordt het gebruik 

van duurzame warmtepomptechnologie ontmoedigd ten voordele van 

fossiele brandstoffen. Dit moet dringend worden aangepakt

Voorstellen



• Regelluwe zones zijn nodig om te innoveren en te experimenteren 

met nieuwe technologiën en business modellen.

• Agri-PV en drijvende PV zijn nieuwe technologieën met groot 

groeipotentieel voor Vlaanderen, maar vereisen nog verder 

onderzoek en demonstraties.

Voorstellen



Conclusies

• Een reductie van de niet-ETS emissie met 35% is haalbaar maar:

• Vereist onmiddellijke aanpak

• Vereist mobilisatie van aanzienlijke middelen voor mobiliteit en gebouwenrenovatie

• Ons voorstel verschuift de inspanningen voorgesteld in het VEKBP voor de gebouwensector 

gedeeltelijk naar transport en landbouw, 

In deze sectoren zijn dezelfde of grotere reducties mogelijk zijn met minder financiële middelen 

terwijl de maatschappelijke baten groter zijn. De totale reductie in uitstoot die we voorstellen is 

iets hoger 35%: deze marge lijkt hoe dan ook nodig om de doelstellingen te halen.

• De voorgestelde berekeningen zijn benaderend en moeten verfijnd worden. Die verfijning zal 

echter het globale beeld en de grootte-orde van de noodzakelijke middelen niet wijzigen. 



Conclusies

• Alle voorgestelde maatregelen zijn nodig (of moeten vervangen worden door 

equivalente maatregelen, wat bijzonder moeilijk zou zijn)

• Naast maatregelen die een directe impact hebben op de CO2-emissie is een 

doortastende aanpassing van de fiscaliteit, zowel m.b.t. wonen als mobiliteit 

noodzakelijk. 

• Er is een dringende nood aan een CO2-belasting op  het gebruik van vervuilende 

fossiele brandstoffen en de kosten van mobiliteit dienen veel meer dan nu het geval 

is gedragen te worden door degene die mobiliteit gebruikt. 

• De heffingen op elektriciteit dienen te worden gereduceerd, zeker voor dat gedeelte 

van de elektriciteit dat voor verwarming en transport wordt gebruikt.

• Tegelijk is het van belang om een duidelijk tijdspad te bepalen voor de invoering van 

sommige maatregelen: een plotse invoering zal het draagvlak voor verder klimaatbeleid

(wat nodig zal zijn) wegnemen. 



Overzichtstabel

Emissies
2016 (Mt)

Reductie
2020-2030, 
ons voorstel

(%)

Reductie
(Mton, 2016-

2030)

Emissies
2030 (ons 
voorstel, 

Mton)

Emissies 
2030 VEKBP 

(Mton)

Verschil 
(Mton)

Gebouwen 14 35 4.9 9.1 8.1 1

Transport-personen 9.2 50 4.6 4.6 4.8 -0.2

Transport-vracht 6.4 12.5 0.8 5.6 5.9 -0.3

Transport-andere 0.6 35 -0.2 0.8 0.8 0

Transport-totaal 16.2 32 5.2 11 11.5 -0.5

Afval 2.2 35* 0.8 1.4 1.4 0

Industrie 6.2 42 2.6 3.6 3.6 0

Landbouw 7.4 39 2.9 4.5 5.5 -1

Totalen 46 35.7 16.4 29.6 30.1 -0.5

*We berekenen de reductie t.o.v. 2016 i.p.v. 2005 omdat dit toelaat om de meest recente sectorale gegevens te
gebruiken: de totale niet-ETS uitstoot in Vlaanderen is tussen 2005 en 2016 vrijwel gelijk gebleven (46.3 vs. 46.1 Mton
CO2eq.): daarom is het totale geschatte reductiepercentage ook onveranderd. 



Tenslotte…

De energietransitie is een immense opgave voor Vlaanderen. Ze biedt dan 

ook de kans om in Vlaanderen een fundamenteel debat op gang te brengen 

over waar we met onze regio naartoe willen en hoe we onszelf zien binnen 

een evoluerend Europa waar de topregio’s de regio’s zullen zijn die niet enkel 

economisch productief zijn maar ook groen en leefbaar. De energietransitie 

is niet enkel een opgave: het is ook een unieke kans om het groene, 

welvarende Vlaanderen van morgen vorm te geven. 


