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Inleiding 
Hierbij vindt u het derde advies van het Vlaams Opvolgpanel Klimaat aan de Vlaamse regering. Dit 

advies is tot stand gekomen n.a.v. een aantal belangrijke evoluties waarvan verwacht kan worden dat 

ze een invloed zullen  hebben op het klimaatbeleid dat Vlaanderen in de komende decennia zal gaan 

implementeren. 

Vooreerst is in de afgelopen maanden nog duidelijker gebleken dat het ontwikkelen van een coherent 

beleid m.b.t. energie en klimaat een dringende noodzaak is. Daar zijn niet alleen de recente 

overstromingen in Wallonië een aanduiding voor, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

een stuk zwaarder waren dan ze zonder opwarming geweest zouden zijn1. Ook vele andere extreme 

weerevenementen in Noord en Zuid zijn minstens gedeeltelijk toe te schrijven aan de 

klimaatverandering.  Maar de ramp in Wallonië en Duitsland toont overduidelijk aan dat ook Westerse 

landen en regio’s niet ontsnappen aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, hoewel de 

gevolgen veel erger zullen zijn in het globale Zuiden. Dat laatste is belangrijk want hier hebben we als 

welstellend land ook een historische verantwoordelijkheid: onze welvaart is immers voor een groot 

gedeelte te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de bijhorende CO2 emissies. Dat hoeft 

niet te leiden tot een overdreven schuldgevoel maar het plaatst Vlaanderen wel voor zijn  

verantwoordelijkheid: het zou onaanvaardbaar zijn moest de globale gemeenschap (en a fortiori de 

rijkere leden van deze gemeenschap) minder welstellende regio’s de kans op economische groei en 

welvaart ontnemen door de klimaatopwarming niet in te perken. Natuurlijk kan geargumenteerd 

worden dat we reeds vroeger wisten dat de opwarming ook in onze regio’s negatieve gevolgen zouden 

hebben. Maar ook experten hebben de afgelopen maanden gesteld dat zij de snelheid waarmee 

veranderingen zich voltrekken niet hadden zien aankomen. Dat alles maakt dat er een goede reden is 

om voor een versnelde klimaattransitie te kiezen.  

Een tweede concreet gegeven is dat de Europese Commissie haar klimaatdoelstellingen onlangs 

drastisch heeft bijgesteld. De Commissie heeft als doel gesteld om de totale uitstoot in Europa met 

55% te verminderen tegen 2030. Die doelstelling is intussen in een klimaatwet verankerd en op dit 

ogenblik is de praktische implementatie van de maatregelen in volle voorbereiding (de praktische 

voorstellen van de commissie zijn intussen wel bekend). Dat betekent dat ook Vlaanderen aan hogere 

klimaatdoelstellingen zal moeten voldoen en dat we de voorgestelde maatregelen moeten durven 

herdenken om na te gaan of en hoe zij moeten bijgesteld dan wel aangevuld worden om de nieuwe 

doelstellingen te halen. Natuurlijk zal de verdeling van de lasten over landen en regio’s nog voorwerp 

zijn van discussie maar het moge duidelijk zijn dat de Europese versnelling ook tot een Vlaamse 

versnelling zal moeten leiden. De grootte van die versnelling wordt trouwens dikwijls onderschat. De 

oorspronkelijke doelstelling hield een reductie van de broeikasgasuitstoot van 35% in t.o.v. 1990. Van 

die reductie is intussen ca. 15% gerealiseerd, zodat een bijkomende reductie van 20 % moest 

verwezenlijkt worden voor 2030. De nieuwe doelstelling van 55% betekent dat er tegen 2030 nu een 

reductie van ca. 40% moet gerealiseerd worden: het tempo van de klimaattransitie dient dus min of 

meer te verdubbelen. In ons eerder advies stelden we reeds dat een reductie van 35 % voor 

Vlaanderen ambitieus is en doortastende maatregelen vereist. Een verhoging van dit reductieniveau 

maakt de uitdaging alleen maar groter.   

 
1 https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-
made-more-likely-by-climate-change/ 



De wetenschappelijke vaststelling dat de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zich sneller 

manifesteren dan verwacht én de verhoogde doelstellingen van de Europese Unie maken samen dat 

een drastische versnelling van de klimaattransitie in Vlaanderen onvermijdelijk is. Het is ook 

noodzakelijk als we de volgende generaties niet met nog grotere problemen willen opzadelen. Zeker, 

de klimaattransitie zal investeringen van aanzienlijke financiële middelen en aanpassingen aan ons 

maatschappelijke functioneren vragen. Bij het berekenen van de return op de investeringskosten 

moeten we wel het juiste perspectief gebruiken: niet enkel directe kosten en baten zijn immers 

belangrijk, het gaat ook over grote belangrijke externaliteiten zoals de druk op natuur en de 

volksgezondheid.  

We zijn van mening dat de grote lijnen die richtinggevend zijn voor een dergelijke transitie reeds zijn 

opgenomen in de eerste twee adviezen van het klimaatpanel (dd. 11/06/2019 en 09/10/2019) en 

wensen die hier dan ook niet uitgebreid te herhalen. We concentreren ons in dit advies op de verdere 

uitwerking van een aantal sleutelmaatregelen zonder dewelke een snelle transitie naar onze mening 

niet haalbaar is. Het beperken van het aantal maatregelen heeft ook voordelen voor de burger: het 

vergroot de transparantie van het beleid en de burger weet beter wat hij/zij kan verwachten. 

Voorafgaand vindt u hieronder een kort perspectief waarin we de belangrijkste principes die we bij 

het selecteren en formuleren van deze sleutelmaatregelen hebben gehanteerd. De 

sleutelmaatregelen worden vervolgens uitgebreid besproken in bijgaande adviesteksten.  

De leidende principes 

Niet alleen optimalisatie maar ook een transitie 
Als een ‘systeem’, of het nu om een samenleving gaat dan wel over een machine, niet voldoet aan de 

vooropgestelde eisen zijn er twee mogelijke manieren van bijsturing. De eerste is optimalisatie: die is 

er op gericht om de performantie van het ‘systeem’ te verbeteren, meestal door de efficiëntie van 

bepaalde componenten te verbeteren. In het kader van klimaat kan je dan denken aan zuinigere 

benzinemotoren of zuinigere verlichting. Vanzelfsprekend zijn dergelijke optimalisatiemaatregelen 

belangrijk: ze maken immers dat het probleem (in het geval van klimaat is dat de uitstoot van 

broeikasgassen) kleiner wordt. De CO2-uitstoot veroorzaakt door een autorit kan bijvoorbeeld 

gehalveerd worden. Optimalisatie zal dus hoe dan ook een belangrijk onderdeel zijn van eender welke 

klimaatstrategie, al is het maar omdat je energie die je niet verbruikt niet moet opwekken en dus elke 

negatieve impact die gepaard gaat met energieopwekking vermijdt.  

Maar optimalisatie is verre van voldoende. De westerse samenlevingen staan op een punt waar 

diepgaande transities nodig zijn. De energietransitie is er daar één van en wellicht de belangrijkste, 

maar niet de enigste. Er mag zonder meer gesteld worden dat de huidige welvaart in het Westen en 

in Vlaanderen voor het overgrote deel te danken is aan de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen 

aan (spot-)goedkope prijzen gedurende de laatste 200 jaar. De consumptie van fossiele brandstoffen, 

mét vrije uitstoot van CO2 in de atmosfeer, moet nu op relatief korte termijn (30 jaar) uitgefaseerd 

worden. Dat kan niet met optimalisatie en efficiëntieverhoging alleen: daarvoor is een totaal ander, 

grotendeels CO2-vrij energiesysteem noodzakelijk, gebaseerd op andere principes. We hebben dus 

nood aan een enorme transitie. Gezien het enorme belang van fossiele brandstoffen in onze huidige 

samenleving kan het niet anders of deze transitie zal zich doorvertalen in merkbare maatschappelijke 

veranderingen.  



De energietransitie is niet de enige transitie waar we nood aan hebben. Sachs et al. (2019)2 definiëren 

er zes. Sommige van die transities, zoals de digitale transitie en de demografische transitie , zijn al 

volop in gang. Andere beginnen aarzelend (de energietranstie) of evolueren met horten en stoten (de 

onderwijstransitie). Vanzelfsprekend zijn er andere beschrijvingen mogelijk dan deze die Sachs et al. 

gebruiken om de staat (en de toekomst) van de wereld te beschrijven: zij besteden bijvoorbeeld 

relatief weinig aandacht aan materialen. Maar het leidt geen twijfel dat we in de volgende decennia, 

als we als samenleving succesvol willen zijn, een aantal fundamentele transities toe een goed einde 

moeten brengen. Onze globale samenleving staat voor unieke uitdagingen.  

In het kader van dit advies is, naast de energietransitie, de landbouwtransitie van groot belang. 

Wereldwijd is landbouw immers verantwoordelijk voor zowat een kwart van alle broeikasgasemissies.  

 

 

Transities vergen een andere aanpak dan een optimalisatie: zij vereisen dat er beleid wordt gevoerd 

dat niet langer enkel gebaseerd is op optimalisatie en efficiëntieverhoging. Er is ingrijpend beleid nodig 

om een aantal systemen daadwerkelijk te transformeren i.p.v. ze te optimaliseren. We hebben in ons 

advies ingezet op het identificeren van een aantal transformatieve maatregelen die Vlaanderen klaar 

maken voor een groene, duurzame toekomst 

We moeten lock-ins vermijden 
Een punt dat erg belangrijk is wanneer we nadenken over transities is dat we geen lock-ins mogen 

creëren die het verdere tijdsverloop van de transities bemoeilijken. We moeten er ons van bewust 

blijven dat een samenleving die zo goed geen CO2 uitstoot het einddoel is. Als we maatregelen nemen 

die, in een later stadium, het verderzetten van de transitie bemoeilijken, dan creëren we een lock-in: 

 
2 Sachs, J. et al., 2019. Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. Nature 
Sustainability, 2, 805-814.  



we hebben dan een pad gekozen dat ons quasi verplicht om ook in de toekomst CO2 te blijven 

uitstoten. Als Vlaanderen nu bijvoorbeeld een beleid zou promoveren dat de installatie van nieuwe 

gasketels aanmoedigt en/of het gebruik van zuinigere benzinewagens (bv. plug-in hybrides) is het 

automatische gevolg dat we de verdere reductie van de uitstoot na bv. 2030  bemoeilijken omdat deze 

toestellen en voertuigen een levensduur van 10 tot 20 jaar hebben. Het is dus van groot belang om 

grondig na te denken over de koers die men wil nemen en van meet af aan in te zetten op maatregelen 

die ook op lange termijn de gunstige effecten hebben die ze beogen. Dat vergt een grondige analyse 

en discussie, ook met andere partners en een goede communicatie over waar we naartoe willen. Het 

is uitermate belangrijk dat die discussie gevoerd wordt op basis van betrouwbare cijfers die toelaten 

om de impact van de maatregelen kwantitatief in te schatten (zij het met een zekere foutenmarge) 

zodat de transitie als een sterk verhaal kan neergezet worden dat uiteindelijk sterk positief zal zijn 

voor de Vlaamse samenleving.  

Niet alleen de juiste maatregelen, ook aftoetsbare doelstellingen zijn belangrijk.  
Beleidsmaatregelen kunnen stimulerend zijn (via nudging maar ook via prijszetting) of dwingend zijn. 

Elk beleid zal ongetwijfeld van beide types maatregelen gebruik maken en het evenwicht tussen beide 

is delicaat. Wat ons echter erg belangrijk lijkt is dat de Vlaamse overheid aan elk van haar maatregelen 

concrete doelstellingen m.b.t. de verwachte reducties in broeikasgasuitstoot koppelt en een tijdspad 

om de uiteindelijke doelstellingen te halen. Voortgangsrapportering mag zich inderdaad niet enkel 

beperken tot het nagaan van het feit of de maatregel daadwerkelijk is uitgevoerd: de meting van 

impact en effect is even belangrijk. Als het laatste niet gebeurt is het immers onmogelijk om het beleid 

bij te sturen en er mag verwacht worden dat dit laatste in de komende jaren veelvuldig het geval zal 

zijn. Op dit vlak kan de voortgangsrapportering die Vlaanderen heeft geïmplementeerd3 (een 

lovenswaardig initiatief) zeker nog verbeterd worden.  

Toetsbare doelstellingen en een tijdspad zijn niet alleen voor de overheid maar ook voor de burger 

essentieel. Als men een ‘taks shift’ van elektriciteit naar fossiele brandstoffen zou doorvoeren is het 

wellicht niet verstandig om dit plots door te voeren voor de volle 100%. Het uittekenen van een 

geleidelijk pad, met duidelijke objectieven gesitueerd in de tijd, maakt het voor de burger mogelijk om 

zich aan de nieuwe realiteit aan te passen en de voor hem/haar juiste keuze te maken op basis van 

betrouwbare informatie. Dergelijke tijdspaden zijn binnen een transitie essentieel: we proberen 

immers om een samenleving fundamenteel om te vormen en daar is nu eenmaal tijd voor nodig.  

De rol van innovatie  
De prijzen van hernieuwbare energie en batterijen zijn de afgelopen jaren zo sterk gedaald dat 

elektriciteitsproductie met zon en wind nu competitief en dikwijls zelfs goedkoper is dan 

elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen of nucleaire energie. Hetzelfde zal binnen enkele 

jaren gelden voor elektrische voertuigen. Er mag rustig gesteld worden dat zonder de innovaties die 

deze prijsdalingen hebben mogelijk gemaakt de energietransitie vrijwel zeker onhaalbaar zou zijn.  

Innovatie blijft ook in toekomst belangrijk.  De prijzen voor hernieuwbare energie zullen nog verder 

dalen (in absolute termen wellicht minder snel dan in het verleden, in relatieve termen kan de daling 

nog wel een tijd even sterk blijven doorgaan), batterijen zullen goedkoper worden en de elektrische 

auto van de toekomst zal ongetwijfeld sneller geladen kunnen worden dan nu het geval is (de beste 

modellen kunnen nu al meer dan  300 km bijladen in 10 minuten).  

  

 
3 https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VORA%20VEKP.pdf  

https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VORA%20VEKP.pdf


 

Die evoluties doen twee belangrijke vragen rijzen:  

1. Is het niet verstandig om bepaalde maatregelen verder uit te stellen tot er minder 

investeringen nodig zijn ?  

2. Komen er geen totaal nieuwe vindingen aan die de hele transitie in de toekomst nog 

goedkoper zullen maken ? En kunnen dergelijke vindingen er niet voor zorgen dat de hudige 

investeringen waardeloos worden ?  

Het panel is van mening dat uitstellen niet kan. Het klimaat wacht immers niet: als we voor de 

toekomstige generaties een enigszins acceptabel klimaat willen (minder dan 2°C opwarming) dan 

moeten we nu zeer snel beginnen met onze uitstoot te reduceren. Langer wachten maakt het 

onmogelijk om dit objectief nog te halen. Dat geldt a fortiori omdat de de transitie ook een aanzienlijke 

investering van menskracht vraagt en er is tijd voor nodig om die te mobiliseren. Maar dat de transitie 

urgens is, is niet problematisch: het is immers ook zo dat een grotere vraag de innovatie drijft. Als de 

Vlaamse industrie een significante speler wil worden in de toekomstige energiemarkt is het van groot 

belang dat zij rond zich een markt heeft die een vragende partij is voor innovaties.  Alleen dan zullen 

(een deel van ) de nodige innovaties in Vlaanderen tot stand komen, hetgeen onze industrie nieuwe 

kansen geeft. Vlaanderen doet er dan ook goed aan haar inspanningen op het vlak van innovatie 

verder te richten op een brede waaier van CO2-uitstoot mitigerende technieken waaronder niet enkel 

het voorkomen van de productie van broeikasgassen doch ook de opvang en het gebruik van CO2 .  

Verder moeten we ook geen wonderlijke vernieuwingen verwachten die het mogelijk zouden maken 

om het klimaatprobleem snel en zonder noemenswaardige investeringen en transities zouden kunnen 

oplossen. Het gaat hier immers om energievoorziening en zowat alle componenten in een 

energiesysteem worden mede bepaald door de wetten van de thermodynamica en elektriciteit. Die 

maken bijvoorbeeld dat het voor altijd onmogelijk zal zijn om een waterstofauto even energie-efficiënt 

te maken dan een elektrische auto: daarvoor zijn de conversieverliezen immers te groot en die kunnen 

maar gedeeltelijk beperkt worden. Net zo min is het mogelijk om op een efficiënte manier  huizen 

individueel met waterstof te gaan verwarmen: dat kan nu eenmaal veel beter met een warmtepomp 

omwille van het feit dat warmtepompen een zeer hoog rendement halen. Waterstof zal zeker 

belangrijker worden in de Europese energiemix, maar dan vooral in de industrie. Wellicht kunnen ook 

een gedeelte van het zwaar wegtransport en vliegverkeer overstappen op brandstoffen die op basis 

van groene waterstof worden geproduceerd. Het Europese vliegverkeer en het grootste deel van de 

industrie  zijn vervat onder de ETS-regelgeving en vallen dus buiten de scope van dit advies.  

Consistentie met Fit for 55  
Op dit ogenblik zijn de Europese administraties volop bezig om het Fit for 55 raamwerk om te zetten 

in concrete richtlijnen4. Die richtlijnen kunnen belangrijke implicaties hebben voor de maatregelen die 

de Vlaamse regering zal moeten nemen. Het is op dit ogenblik onduidelijk hoe groot die implicaties 

zullen zijn: als, op Europees niveau, transport en gebouwen in het ETS-systeem worden opgenomen 

dan impliceert dit dat het grootste gedeelte  van de huidige niet-ETS uitstoot onder de ETS-regeling 

zal komen. Het is dus van belang dat Vlaanderen bij het concipiëren van nieuwe voorstellen met deze 

eventualiteit rekening houdt. Anderzijds dient Vlaanderen klaar te zijn om zijn niet-ETS uitstoot te 

reduceren, ook in het geval de opname in het ETS (waar een aantal mogelijke nadelen aan gekoppeld 

zijn) niet zou doorgaan;  

 
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-
deal_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en


Afstemming met andere niveaus in België 
Het is duidelijk dat een aantal problematieken die gelieerd zijn aan de energietransitie niet enkel op 

Vlaams niveau kunnen opgelost worden. Het panel is van mening dat over minstens twee grote 

problematieken zo snel mogelijk een gecoördineerd beleid dient ontwikkeld te worden binnen België, 

waarbij maatregelen en acties van de regio’s worden afgestemd met deze van de nationale overheid.  

Het eerste domein waar dit noodzakelijk is, zijn de tarieven voor elektriciteit, gas en stookolie. Zoals 

het klimaatpanel in zijn tweede advies heeft aangegeven zijn de heffingen en lasten op, elektriciteit, 

de groenste energiedrager veel hoger dan die op gas of stookolie. Het onvermijdelijke gevolg is dat de 

burger die voor verwarming op elektriciteit overschakelt hiervoor gepenaliseerd wordt met een extra 

factuur die snel enkele honderden Euro per jaar kan bedragen: de virtuele CO2 taks die de burger 

betaalt op elektriciteit is, met andere woorden, vele malen hoger dan die op gas of stookolie. Het 

hoeft geen betoog dat deze situatie (die overigens in de meeste Europese landen aanwezig is, zij het 

dat het verschil in België erg hoog is) dient rechtgezet te worden. Daarvoor is overleg tussen de regio’s 

én het federale niveau noodzakelijk, gezien de complexiteit van de regelgeving én de versplintering 

van de bevoegdheden (de federale overheid is hoofdzakelijk bevoegd voor stookolie, transportnetten 

en BTW, de regio’s voor de distributie van elektriciteit en gas). Het klimaatpanel dringt er sterk op aan 

om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Het is belangrijk om deze tariefwijzigingen zo snel 

mogelijk in te voeren. Op dit ogenblik zijn er nog maar zeer weinig burgers die elektriciteit gebruiken 

voor verwarming of transport. Door de verschuiving nu door te voeren zorgen we ervoor dat zij door 

vrijwel alle burgers op dezelfde manier ervaren zal worden. Dat zal niet langer het geval zijn op het 

ogenblik dat een significante groep Vlamingen zijn gebruik van fossiele brandstoffen al drastisch 

gereduceerd heeft door op elektriciteit over te schakelen voor verwarming en transport. Bijkomend 

is het zo dat in een periode van relatief hoge gasprijzen mogelijkheden biedt om een dergelijke 

aanpassing op een acceptabele manier door te voeren door gebruik te maken van een cliquetsysteem, 

analoog aan de situatie in 20035.  

Een tweede domein waar overleg en afspraken nodig zijn is de heroriëntatie van de subsidies voor 

fossiele brandstoffen. In België wordt het gebruik van fossiele brandstoffen op dit ogenblik voor 12 

miljard per jaar rechtstreeks en onrechtstreeks gesubsidieerd6 . Het klimaatpanel is van mening dat 

deze subsidies best  zo snel mogelijk worden afgebouwd zodat er bijkomende investeringsmiddelen 

kunnen vrijkomen (die broodnodig zijn). Ook hier lijkt ons gestructureerd overleg tussen regio’s en het 

federale niveau essentieel om tot een oplossing te komen.  

Tenslotte is overleg wenselijk om tot een snelle inzet van de ETS-inkomsten te komen. Deze 

middelenstroom is recent aanzienlijk toegenomen en een snelle toewijzing van deze middelen aan de 

verschillende bevoegdheidsniveaus kan een snelle transitie alleen maar bevorderen.  

  

 
5 https://www.standaard.be/cnt/111jrqn1  
6 https://klimaat.be/doc/ffs-2021-samenvatting.pdf  

https://www.standaard.be/cnt/111jrqn1
https://klimaat.be/doc/ffs-2021-samenvatting.pdf


De voorgestelde maatregelen 
De belangrijkste maatregelen die in dit advies in meer detail worden besproken zijn:  

1. Invoering van een kilometerheffing 

2. Elektrificatie van het personentransport (en lichte vracht) 

3. Actieplan voor het goederenvervoer 

4. Algemeen verbod op gebruik van fossiele huisbrandstoffen bij nieuwbouw 

5. Renovatieverplichting bij overdracht van alle woningen en tertiaire gebouwen 

6. Prioritaire aanpak van F-woningen bij verhuur (en verkoop) 

7. Doordachte reductie van de Vlaamse veestapel in combinatie met een eiwittransitie 

8. Een consequente verderzetting van het Vlaamse afvalbeleid 

In de bespreking wordt telkens ingegaan op mogelijke knelpunten en moeilijkheden. Dat is maar 

normaal: het gaat stuk voor stuk over ingrijpende maatregelen die gevolgen hebben voor  grote 

groepen én vele van hen hebben belangrijke financiële implicaties, zowel voor de Vlaamse overheid 

als voor de Vlaamse burger. De hierboven vernoemde maatregelen doen niets af aan de noodzaak van 

tariefherzieningen en de heroriëntatie van subsidies voor fossiele brandstoffen. Die maatregelen 

kunnen gezien worden als begeleidend of alomvattend. Ze laten immers toe om de maatregelen die 

hierboven worden beschreven gemakkelijker door te voeren.  

Wat het klimaatpanel, gezien de korte beschikbare tijdsspanne, niet heeft kunnen doen is om voor elk 

van de maatregelen een optimaal tijdspad dan wel een optimale strategie te bepalen. Wel zijn er voor 

de meeste maatregelen mogelijke aanpakken geïdentificeerd. Het spreekt echter voor zichzelf dat 

deze verder dienen uitgewerkt te worden, wat zeker tot nuancering en aanpassing van de voorgesteld 

maatregelen kan leiden. Maar we denken anderzijds dat dit pakket een duidelijke marsrichting 

aangeeft en een significante impact kan hebben op de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. Daarmee 

zullen deze maatregelen bijdragen tot een klimaatvriendelijk, welvarend en gezond Vlaanderen waar 

het voor iedere Vlaamse burger aangenaam leven is.  
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Advies Mobiliteit en logistiek 
 
Fit-for-55 scherpt de doelstellingen verder aan. Daar waar er sinds 1990 nog maar 5% van de 
broeikasgasemissies verminderd is, zullen we nu tegen 2030 47% moeten laten dalen1. De 
uitdaging is enorm maar noodzakelijk. De urgentie van het klimaatprobleem laat geen tijd 
meer over om zaken nog verder op de lange baan te schuiven. Om een werkelijke omslag te 
maken hebben we een transformatie van het systeem nodig. Hier is dus een holistisch beleid 
nodig dat de verschillende maatregelen en sectoren aan elkaar koppelt en zo de synergie 
creëert die nodig is voor een systeemverandering. Die systeemverandering zal tevens ook 
andere problemen aanpakken, zoals de luchtvervuiling, congestie, ongevallen, ruimtegebruik, 
enz. die gepaard gaan met veel maatschappelijke kosten.  
 
Het naar voor schuiven van slechts enkele maatregelen reduceert de problematiek tot een 
lineair probleem waarbij met enkele ingrepen er bepaalde CO2-emissies zouden kunnen 
worden weggehaald. Echter, alle elementen horen samen, hebben een invloed op elkaar en 
moeten als een geheel beschouwd worden. Het invoeren van een slimme kilometerheffing 
gaat bijvoorbeeld hand in hand met een versterken van de alternatieven voor de wagen. De 
elektrificatie van het wagenpark is een belangrijk onderdeel maar enkel hierop inspelen en 
niet op het bezit en gebruik van de wagen, zal het niet mogelijk maken om de doelstellingen 
te halen, zowel niet op het vlak van het klimaat aangezien ook de productie van wagens 
gepaard gaat met een CO2 uitstoot als de andere mobiliteitsproblemen zoals congestie en 
ruimtegebruik oplossen.  
 
De maatregelen dienen dan ook in een groot pakket van maatregelen gezien te worden, 
gestoeld op de verschillende V’s van de duurzame mobiliteit2:  
-Vermijden: waarbij het aantal afgelegde kilometers wordt verminderd door in te grijpen op 
de ruimtelijke ordening en digitale communicatievormen. Ruimtelijk dienen we te verdichten 
en in te zetten op multifunctionele knooppunten. Dit staat zo aangegeven in het VEKP maar 
moet verder concreet worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Wat betreft de 
digitaliseringsmogelijkheden heeft de COVID-crisis een enorme sprong laten zetten voor het 
woon-werk verkeer, het vergaderbellen en privé verplaatsingen. Dit dient verder bestendigd 
te worden door de juiste fiscale prikkels te geven in het kader van het mobiliteitsbudget, de 
bedrijven er toe aan te zetten aan de hand van een green deal woon-werk en in te zetten op 
fietsverkeer voor de korte afstanden.  
-Verschuiven naar duurzame modi maar ook een verschuiving van bezit naar mobility as a 
service of logistics as a service. Een versterking van het openbaar vervoer is een essentieel 
puzzelstuk in de omschakeling aangezien het de ruggengraat is van een duurzaam 
mobiliteitssysteem waarmee ook andere diensten kunnen gecombineerd worden. Om dit 
mogelijk te maken is oa een integratie van het aanbod (aansluitingen tussen de verschillende 
lagen van het netwerk), integratie van tickets/tarieven en gecentraliseerde informatie van 
essentieel belang. Extra middelen om het vervoersaanbod te verhogen in termen van 

 
1 De emissies van transport zijn tussen 2013 en 2019 nog toegenomen. De transportsector heeft te maken met 
een toename van de vraag die de verbeterde milieuprestaties van het wagenpark te niet doet.  
2 Macharis, C., 2020, Met een Factor 8 naar de Mobiliteit van de Toekomst, Stichting Kunstboek en het vorige 
advies van het klimaatexpertenpanel van 2019  



frequentie en routes, voor onderhoud van bestaande en nieuwe infrastructuur zijn nodig om 
een volwaardig openbaar vervoerssysteem in Vlaanderen te kunnen aanbieden. Een optimale 
synergie met het spoorvervoer en de andere mobiliteitsoplossingen moet gezocht worden.  
Daarnaast zijn de andere alternatieven voor het wagenbezit eveneens belangrijk, zoals het 
fietsen, wandelen en deelsystemen. Ook hier is nog veel potentieel dat onbenut is, en moet 
er geinvesteerd worden in de infrastructuur en de gedragsbeïnvloeding. Mobipunten dienen 
er voor te zorgen dat de combinatie van verschillende transportmodi vlot verloopt. Digitale 
hulpmiddelen dienen deze nieuwe manier van verplaatsen te ondersteunen, zowel voor het 
woon-werk verkeer oa door het vergemakkelijken van het invoeren van een mobiliteitsbudget 
als voor privé verplaatsingen aan de hand van Mobility as a service (MaaS) diensten. Deze 
maatregelen zitten reeds vervat in het VEKP en de Mobiliteitsvisie 2040, maar zeker op het 
vlak van een versterking van het openbaar vervoer is er nu een groot tekort aan middelen.  
-Verschonen: het beperken van de emissies door in te zetten op nieuwe technologieën. Dit is 
voor personenwagens batterij-elektrisch rijden, voor bestelwagens ook met de mogelijkheid 
om voor bepaalde vrachten over te schakelen op cargofietsen en voor vrachtwagens ook 
batterij-elektrisch, maar ook de mogelijkheden van e-highways en waterstof dienen hier 
verder opgevolgd te worden. Ook de elektrificatie van de bussenvloot van De Lijn past hier in 
zoals gepland in het VEKP.  Op Europees vlak worden de normen van wagens vastgelegd in 
2021 voor personen-en bestelwagens en voor vrachtwagens in 2022. Dit is een opportuniteit 
om die verder aan te scherpen.   
 
Daarnaast is het belangrijk dat burgers meer inzicht krijgen in de meer duurzame keuzes die 
ze kunnen maken door de impact meer te vermelden. Er dient ook gewerkt te worden op een 
gedragsverandering en cultuurverandering. Bij deze transformatie van het mobiliteitssysteem 
zullen bepaalde mensen nadeel ondervinden van de veranderingen. Er zal moeten ingezet 
worden op verbinden zodat iedereen mee kan. Het Social Climate Fund dat zal opgericht 
worden in het kader van Fit-For-55 kan hier een belangrijke hefboom zijn.   
 
In deze nota zijn we op zoek gegaan naar die maatregelen die de transitie kunnen versnellen, 
maar waarbij de andere maatregelen die reeds werden voorzien in het VEKP en diegene die 
hier boven kort vermeld worden dus niet mogen vergeten worden.  
 
In zowel de mobiliteitsvisie 2040 als in het VEKP staan reeds veel maatregelen die in de juiste 
richting gaan. De implementatie gaat erg zeer traag en hun impact is onvoldoende om de 
gestelde doelstellingen te halen.  Het relancebudget geeft voor enkele van de instrumenten 
extra impuls zoals het verhogen van de bruggen op het Albertkanaal, maar het is belangrijk 
dat naast het instellen van nieuwe, extra maatregelen er ook middelen moeten worden 
vrijgemaakt om de uitvoering van de reeds geplande maatregelen vlot en effectief te doen 
verlopen. De vraag van de minister is ook aan te geven wat de maatregelen zullen kosten en 
wat de impact zal zijn op de broeikasgassen. Gegeven de korte tijd die werd gegeven en er 
geen tijd is voor modelberekeningen, steunen wij ons op de bestaande, ons gekende studies 
waarbij in sommige gevallen de volledige doorrekening nog niet gemaakt werd. Bovendien 
wordt vaak de impact van de maatregel op de broeikasgassen apart beschouwd wat dus 
indruist tegen het idee dat alles met elkaar verbonden is en dat enkel door alle maatregelen 
samen te nemen we ook een omslag in het mobiliteit systeem kunnen bekomen. Daarnaast is 
het belangrijk om te wijzen op het verschil tussen kosten van een maatregel of het investeren 
in de toekomst waarbij de kosten zich terugbetalen.   



 
Wat we in dit advies naar voor schuiven, is gebaseerd op een afweging van welke impact de 
maatregel op de broeikasgassen zal hebben, welke impact het heeft op de transitie naar een 
duurzaam mobiliteitssysteem en of het reeds in het VEKP is opgenomen. Dit brengt ons tot 
volgende selectie: 
 
1° Het invoeren van een slimme kilometerheffing voor personenvervoer 
2° Het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstoffen  
3° Het uitwerken van een concreet actieplan voor het goederenvervoer 
 
De slimme kilometerheffing is een effectieve manier om de werkelijke maatschappelijke kost 
te laten betalen voor het gebruik van voertuigen en op deze manier de vraag te doen dalen 
en verschuiven. Bovendien geeft het ook een extra prikkel naar het verschonen van het 
wagenpark aangezien voor minder milieuonvriendelijke wagens lagere externe kosten 
moeten betaald worden. Het werkt aldus op zowel vermijden, verschuiven en verschonen.  
 
De tweede maatregel die we naar voor schuiven in dit advies is het uitfaseren van voertuigen 
op fossiele brandstoffen. De beste alternatieve technologie daarvoor zijn de batterij 
elektrische wagens voor het personenvervoer.  Levenscyclus analyses tonen aan dat ze zo’n 
drie keer minder C02 uitstoot veroorzaken over de gehele levensduur dan diesel en 
benzinewagens: als de elektriciteit die ze gebruiken opgewerkt wordt met hernieuwbare 
energie is de milieuwinst nog vele malen groter: in ideale omstandigheden zal een elektrische 
wagen 15 keer minder uitstoten over zijn levenscyclus. Bovendien zal, als gevolg van de 
Europese regelgeving, de uitstoot van deze voertuigen voor het grootste gedeelte onder het 
ETS-gedeelte terechtkomen.  
 
 Zowel voor het personen als goederenvervoer is de uitfasering van voertuigen op fossiele 
brandstoffen van enorm belang om de doelstellingen te halen. In dit advies gaan we verder 
dan wat er in het VEKP voorzien werd, waarbij de uitfasering gestoeld werd op doelstellingen 
voor het aankopen van nieuwe voertuigen. Hier stellen we voor, in navolging van het beleid 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om wagens die rijden op fossiele brandstoffen niet 
meer toe te laten vanaf 2035. Een groot deel van de wagens zal reeds vervangen zijn tegen 
dan door batterij elektrische wagens, gegeven de stimulans van de slimme kilometerheffing 
en de wijziging in de fiscaliteit. Een duidelijk eindpunt van gebruik van wagens op fossiele 
brandstoffen is echter belangrijk om ook het aankoopgedrag drastisch te wijzigen.  
 
Voor het goederenvervoer werd de doelstelling voor de CO2-emissies in het VEKP voor 2030 
op +3% geplaatst. Zonder enige maatregel zullen we in deze sector nog een extra groei zien 
van +19%. In de roadmap decarbonisatie werden verscheidene scenario’s om de doelstelling 
te halen nagegaan en gesimuleerd3. Gegeven de nieuwe context moeten de doelstellingen 
aangescherpt worden en dient er een concreet actieplan te worden uitgewerkt en 
geïmplementeerd.   
 
Zoals aangegeven is de keuze beperkend en moeten deze drie maatregelen hand in hand gaan 
met een pakket van andere maatregelen.  

 
3 van Lier, T.; Mommens, K.; Vanhulle, A.; Van Winckel, J.; Macharis, C. (2019). Roadmap voor vermindering van 
klimaat- en luchtemissies van vrachtvervoer. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 



 
De holistische aanpak houdt ook in dat er maximaal met de andere gewesten en het federale 
niveau wordt samengewerkt zodat er een maximale versterking is van de genomen 
maatregelen en het vanuit het gehele systeem benaderd wordt.  
 

1. Kilometerheffing personen  
 

Korte omschrijving voorgestelde maatregel  
  

Een gebiedsdekkende kilometerheffing is een absolute prioriteit. Hierdoor wordt de belasting 
van een wagen verschoven van het bezit van de wagen naar het gebruik er van. Het komt 
overeen met het “vervuiler betaalt” principe  en gaat daarom op een rechtstreekse manier 
sturend werken.   
Het is vanuit verkeerskundig en economisch standpunt sterk aan te raden om alle 
voertuigtypes te onderwerpen aan een wegenheffing. De gebiedsdekkende scenario’s leiden 
tot een merkbaar grotere daling van de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende 
polluenten dan lokale scenario’s omdat zij leiden tot een grotere daling van het aantal gereden 
kilometers. Ook het aantal verkeersslachtoffers daalt bij een wegenheffing. Daarnaast zijn er 
nog moeilijk te becijferen maar reële winsten voor de volksgezondheid (daling van sterfte door 
pollutie, daling van de geluidsoverlast…).  De tariefopbouw is best gelijkaardig voor de 
verschillende voertuigtypes die worden onderworpen aan de wegenheffing. De netto 
grootste vermindering van de congestie wordt verkregen in de gebiedsdekkende scenario’s 
met ruimere taxshift. De effecten verhogen naarmate het tarief stijgt. Indien, naast de 
systeemkosten en de externe kosten, ook de infrastructuurkosten meegenomen worden als 
een apart element in de tariefzetting zijn de effecten dus het grootst. Voor de aanpak van de 
congestieproblematiek in Vlaanderen is de differentiatie van de tarieven van de 
wegenheffing volgens de periode van de dag erg belangrijk, met een hogere heffing tijdens de 
spits- dan de dalperiode. Een korte spits (5 uren op een dag) is iets effectiever voor de 
verbetering van de doorstroming dan een lange spits (8 uren op een dag). Uit de juridische 
analyse van de Motivity studie blijkt eveneens dat een uniform tarief juridisch mogelijks 
moeilijk te verantwoorden kan zijn.  

 

Context, met verwijzing naar ons detaildocument uit 2019, en naar stand ervan in 
VEKP  
  

Sinds april 2016 is in België een kilometerheffing van toepassing voor het vrachtvervoer 
zwaarder dan 3,5 ton. Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 stelt het 
volgende: “onderzoeken of en onder welke voorwaarden op termijn en op budget neutrale 
wijze een kilometerheffing voor perso-nenwagens kan worden ingevoerd”. De Vlaamse 
Regering besloot op 14/7/2017 een onderzoek op te starten voor een specifiek systeem van 
wegenheffing voor lichte voertuigen. De drie doelstellingen die de Vlaamse overheid hierbij 
nastreeft zijn:   

- het reduceren van de congestie,   
- het toepassen van het principe “de gebruiker betaalt” en   
- het internaliseren van externe kosten (“de vervuiler betaalt”).   



De studie werd uitgevoerd door het consortium “Motivity”, bestaande uit KPMG, Transport & 
Mobility Leuven, Stibbe en Common Ground. De aanbevelingen van deze studie nemen we 
dan ook volop mee in dit advies.   
  
Het onderzoek van Motivity omvatte twee fasen:   
- Fase 1: maken van een onderbouwde afweging tussen de twee types van systemen (een 
gebiedsdekkende kilometerheffing en lokale wegenheffing), met het oog op diepgaander 
onderzoek van één van deze systemen in fase 2;   
- Fase 2: diepgaander onderzoek van het in fase 1 naar voor gebracht systeem en uitwerking 
tot Globale visienota, een architectuurnota, een handhavingsnota en een nota sociaal beleid.   
  
In april 2019 werd n.a.v. de communicatie in de media en op het politiek forum beslist om het 
onderzoek stop te zetten, de lopende onderzoeksactiviteiten af te ronden en de bevindingen 
te consolideren en te verwerken in een rapport.  
In het bestaande VEKP is omtrent de kilometerheffing personenvervoer niets 
opgenomen. Ook in het Regeerakkoord is omtrent de kilometerheffing niets opgenomen.  
In het Tweede Advies van het Klimaatpanel omtrent het VEKP 2021-2030 werd de 
kilometerheffing personenvervoer, met opgave van de voorwaarde van budgetneutraliteit, al 
expliciet als een must vermeld.  
 

Klimaatimpact, met focus op CO2   
  

Het effect op de emissies van broeikasgassen is het grootst in het scenario met netto-
opbrengsten met het hoogste tarief (scenario 1b_KS, tussen 6,5 en 13%, of 0.6 tot 1.2 Mton 
CO2 tegen 2030)4. In de verschillende budgetneutrale scenario’s (scenario’s 3, 4 en 5) ligt de 
daling van de broeikasgasemissies tussen 1 % en 1,7 %. Die daling is te beperkt om een 
wezenlijke impact te hebben: het is daarom duidelijk dat er, vanuit klimaatstandpunt,  best 
voor een niet-neutrale heffing wordt gekozen.  
 

 
4 In de scenario’s wordt een onderscheid gemaakt tussen al of niet budgetneutraliteit, een grote of kleine 
congestiegevoelige zone, een korte of lange ochtend- en avondspits, het al of niet meenemen van 
infrastructuurkosten, differentiatie tussen spits/dal, en sterk of zwak effect op congestie. 



 
 
 

 
Figuur 1 Emissiereductie potentieel van de verschillende scenario’s aan de hand van het Tremove model 

 

Overheidskost, onder scenario’s van flankerend beleid  
  

De wegenheffingen hebben een invloed op de overheidsinkomsten van de overige belastingen 
op transport. Dit betreft zowel de federale als Vlaamse belastingen. In onderstaande figuur 
wordt er rekening gehouden met de minimalisering van de jaarlijkse verkeersbelasting en de 
belasting op inverkeerstellings en met de impact op de ontvangsten van andere belastingen 
op transport. De belangrijkste veranderingen worden vastgesteld voor de wegenheffing en de 
vaste belastingen op aankoop en bezit van een voertuig. Hierbij moet ook vermeld worden 
dat bij een verderzetting van het huidige belastingssysteem er sowieso minder inkomsten 
zullen zijn door de langzame elektrificatie van de wagenvloot. Hier zullen hoe dan ook nieuwe 



instrumenten dienen ontwikkeld te worden om een voldoende inkomensstroom voor de 
overheid te garanderen, al helpt het ook dat de kosten voor de overheid behoorlijk dalen: 
minder gezondheidsuitgaven, minder mitigerende maatregelen (lawaai,…) nodig, enz. 
 

 
Figuur 2 Overzicht extra en weggevallen inkomsten overheid 

MKB, onder scenario’s van flankerend beleid  
  

De slimme kilometerheffing kan een herverdelend effect hebben, aangezien het voor de 
minder begoeden een grotere impact zal hebben. Om dit te compenseren kunnen 
verschillende flankerende maatregelen worden genomen (zie tabel 1). Hier vergelijken we een 
optie 0, waarbij de netto-opbrengsten worden gebruikt voor een verhoging van de algemene 
overheidsuitgaven, met zeven opties waarbij de netto-opbrengsten van de wegenheffing 
gebruikt worden voor extra investeringen of andere bijkomende flankerende maatregelen. 
Het scenario met ruimere taxshift met Optie 0 presteert goed door de combinatie van extra 
overheidsuitgaven en een grotere toename van de tijdsbaten, met een goede impact op de 
welvaart en het BRP. Bovendien daalt de inkomensongelijkheid potentieel daar de extra 
overheidsuitgaven van de inkomsten uit de wegenheffing meer doorwegen voor armere 
huishoudens Enkel het rijkste quintiel gaat er op achteruit. Omdat armere huishoudens 
sterker van een aantal van de extra overheidsdiensten (voornamelijk gezondheidszorg en 
ondersteunende diensten) afhankelijk zijn, is de impact van de wegenheffing dus vrij 
herverdelend (progressief).  
In termen van concurrentiekracht en de impact op sectoren zijn de impacten divers. Er is geen 
bewijs voor een algemene daling van de concurrentiekracht van de Vlaamse economie door 
de wegenheffing. Individuele sectoren kunnen wel een positieve of negatieve impact 
ondervinden. Sectoren direct gerelateerd aan autogebruik (raffinage, onderhoud, diensten) 
gaan licht achteruit. De logistieke sector wint in aandeel, onder invloed van de lagere 
tijdskosten op de weg. Als de overheidsuitgaven toenemen, stijgt het aandeel van de 
gezondheidszorg en onderwijs sterk. Hieraan gelieerde sectoren, zoals farmaceutica en sociale 



diensten, ondervinden hierdoor ook een groei. De algemene industrie en de dienstensector 
ondervindt weinig of geen verandering, hoewel de consument over het algemeen iets minder 
uitgeeft aan andere goederen.  
Er moet bij de keuze voor een gebiedsdekkend systeem worden stilgestaan bij o.a. 
de rechtvaardigheid, transparantie, complexiteit, wijze van implementatie en gebruiksgemak 
van het systeem. Een gebiedsdekkend systeem biedt ook de beste mogelijkheden voor 
flankerend beleid. Door het gebiedsdekkend karakter van de heffing (rekening houdende met 
de grootteorde; zowel financieel, geografisch als scope) kunnen flankerende maatregelen 
gericht op socio-economische effecten makkelijker gerealiseerd worden.  
Voor arme gezinnen met een wagen, die 62% van de totale groep van gezinnen onder de 
armoedegrens uitmaken, zijn de koopkrachteffecten overwegend negatief voor het scenario 
met een ruimere taxshift. In deze resultaten wordt nog geen rekening gehouden met 
eventuele voordelen voor de gezinnen van hogere overheidsuitgaven, milieu- of tijdsbaten.  
In totaal werden voor het scenario met ruimere taxshift acht bijkomende maatregelen nader 
bestudeerd. Zes ervan werden kwantitatief genalyseerd (tabel 1). Voor de korting op de 
wegenheffing voor het woon-werkverkeer (Optie 7) ligt de focus op de verkeerskundige 
aspecten. Optie 8 werd kwalitatief geanalyseerd en staan daarom niet in onderstaande tabel. 
  

 
Tabel 1 Welvaartsimpact kilometerheffing onder verschillende opties van besteding inkomsten 

 

 



Deze analyse toont aan dat de negatieve effecten van een kilometerheffing kunnen 
gecompenseerd worden. Met de jobkorting (Optie 4) gaan de meeste werkende gezinnen 
erop vooruit, zolang ze gemiddeld minder dan 17 000 km/jaar rijden. Bij een progressieve 
daling van de gewestelijke opcentiemen (Optie 3) zijn de impacten voor werkende gezinnen 
gelijkaardig, zij het iets lager, dan die bij de jobkorting. Bij een proportionele daling van de 
gewestelijke opcentiemen (Optie 2) liggen de voordelen lager voor de onderste 80 % van de 
gezinnen, en substantieel hoger voor de 20 % rijkste gezinnen, waarbij vooral de groep van de 
10 % rijkste gezinnen er sterk op vooruit gaat. Het basisbudget voor kwetsbare doelgroepen 
(Optie 5) werkt herverdelend, maar is ontoereikend om de negatieve koopkrachteffecten voor 
de laagste decielen om te buigen.  Men kan gelijkaardige (doch iets sterkere) effecten 
verwachten bij het scenario met ruimere taxshift en Optie 7, waarbij een korting op de 
wegenheffing wordt gegeven voor het woon-werkverkeer. Ook voor het basisbudget voor 
woon-werk verkeer (Optie 6) is er een kleine herverdelende impact, maar niet voldoende om 
de koopkracht te versterken. Het promoten van telewerken en flexibelere werkuren (Optie 8) 
is voornamelijk interessant omdat het tegen relatief lage kosten de wegenheffing effectiever 
zou kunnen maken. De wegenheffing kan zelf de grootste financiële prikkel zijn voor bedrijven 
om een flexibeler arbeidsschema mogelijk te maken. 
  

Benodigde verdere acties, evt. in stappen.  
  

Een markt- en organisatiemodel is nodig, dat invult hoe de benodigde functies en systemen in 
de markt kunnen worden geplaatst alsook hoe de organisatie aan overheidszijde er kan uit 
zien. Daarbij werd uitgegaan van een aantal uitgangspunten, waarvan de belangrijkste zijn:   
- het marktmodel is ‘open’: in lijn met de EETS-richtlijn wordt geopteerd voor een marktmodel 
waarin, naast een door de overheid via een overheidsopdrachtenprocedure aangewezen 
Preferred Service Provider (PSP) ook andere toldienstaanbieders (zogenaamde (E)ETS-
aanbieders) toldiensten kunnen aanleveren in het kader van het primair systeem;   
- de overheid doet voor de realisatie van het wegenheffingssysteem beroep op de private 
markt;   
- de gebruikers zijn vrij hun Service Provider (SP) te kiezen.   
  
Het is noodzakelijk om zelf proactief de communicatie in handen te nemen en te bewaken dat 
in een maatschappelijk debat alle nuances en complexiteiten geduid kunnen worden. Enkel 
op die manier bestaat de kans dat er een relevante en correcte maatschappelijke discussie 
gevoerd kan worden.  
Een combinatie van maatregelen – hoewel in de studie niet expliciet onderzocht – zou 
potentieel deze hervorming koppelen aan een aantal investeringen in openbaar vervoer & 
wegen. Dit combineert een aantal economische voordelen met een sociale correctie. Idealiter 
wordt voor alle transportmodi ook de internalisering van externe kosten volgens dezelfde 
principes geïmplementeerd.  
Voor de implementatie van de tolheffing is afstemming nodig met de regelgeving binnen Lage 
Emissie-Zones, andere bestaande tolheffingen (o.a. Liefkenshoektunnel), en de 
kilometerheffing goederenvervoer.  
De wegenheffing in Vlaanderen heeft effecten buiten Vlaanderen, vooral in de spitsperioden, 
waarin het autoverkeer in bepaalde gevallen een omweg gaat maken via Nederland, Frankrijk 
of Wallonië, om de Vlaamse wegenheffing te vermijden. Het is aangewezen om dit punt op te 
lossen via een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten en eventueel de buurlanden.  



Verder is ook afstemming nodig met de Europese Tolrichtlijn, en met het Europese verbod op 
discriminatie en het principe van vrij verkeer. Ook moet opgevolgd worden of en hoe 
wegverkeer ook aan het ETS-systeem zal worden onderworpen, zoals Europa momenteel in 
haar plannen heeft staan in het kader van Fit-for-55. Als dat gebeurt, dient het deel ‘CO2’ 
uiteraard uit de kilometerheffing te worden gehaald, ook weer om dubbelbelasting te 
vermijden. 

  



2. Elektrificatie personenvervoer 
 

Korte omschrijving voorgestelde maatregel  
 
De voorgestelde maatregel is een volledige emissievrije vloot personenwagens tegen 2035 en 
dit door het niet meer laten rondrijden van voertuigen op fossiele brandstoffen. Als alternatief 
kan overwogen worden om inschrijvingen van voertuigen met verbrandingsmotor uit te 
faseren op een kortere tijdshorizon, bv. 2027. Hierbij wordt dus gewerkt aan de hand van 
nieuw aangekochte wagens en dient men sneller te starten met de invoering van de maatregel 
om tot hetzelfde effect te komen.  De gemiddelde leeftijd van het Belgische wagenpark is 6,14 
jaar. Een auto gaat dus in België gemiddeld meer dan 12 jaar mee. Indien we een grotendeels 
fossielvrij personenwagenpark willen tegen 2035 is het daarom noodzakelijk om ruim voor die 
datum de inschrijving van personenwagens op fossiele brandstoffen onmogelijk te maken.  
 
Het is belangrijk dat deze maatregel geen rem zet op een inclusief mobiliteitsbeleid, dus de 
ondersteuning van doelgroepen aan de hand van sociale correcties in bijvoorbeeld tarificatie 
of door middel van gerichte subsidies zijn belangrijke flankerende maatregelen. 
 
Voor voertuigen in nichevloten met een grote visibiliteit, zoals overheidsvloten, taxi’s en 
deelwagens, dient – waar van toepassing, in samenwerking met de sector - naar een snellere 
uitfasering te worden toegewerkt. Daarmee kan de overheid weer duidelijk aangeven dat 
zijzelf een leading innovator wil zijn. Bovendien dwingt de elektrificatie van deelsectoren ons 
ook tot het plannen en implementeren van de nodige laadinfrastructuur.  

 

Context, met verwijzing naar ons detaildocument uit 2019, en naar stand ervan in 
VEKP 

 
In de visietekst Clean Power for Transport 2030 wordt vermeld :“Het  ultieme  doel  is  100% 

in 2035 voor  de  nieuwe  inschrijvingen van zero-emissiepersonenwagens”5.  

Internationale situering: De ambitie in CPT2030 is wat momenteel door de Europese 

Commissie als uiterlijke deadline voor nieuwe inschrijvingen wordt overwogen. Er zijn landen 

en steden die de transitie versnellen door middel van heel gericht beleid. Noorwegen besliste 

dat voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2025 niet meer mogen verkocht worden, 

maar het land is goed op weg om deze doelstelling eerder te halen (huidige prognose: 2022). 

Amsterdam kondigde emissievrije mobiliteit aan, i.e. geen diesel- en benzinewagens meer toe 

te laten, vanaf 2030, en ook andere steden zetten stappen in deze richting. 

Om de haalbaarheid van deze maatregel te illustreren: omwille van de federale sturing door 

middel van fiscaliteit voor bedrijfswagens zijn in de eerste 9 maanden van 2021 meer dan 1 

op 5 nieuwe inschrijvingen geen wagens met klassieke verbrandingsmotor, maar BEV, PHEV 

of HEV. Dit toont aan dat een duidelijke visie die geïmplementeerd wordt tot snel tot goede 

resultaten kan leiden. Daarnaast tonen cijfers uit landen waar er financiële steunmaatregelen 

zijn voor de aanschaf van BEV dat er spontaan een verandering in marktaandeel optreedt, 

 
5 https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/Actieplan%20CPT.pdf 



zoals bijvoorbeeld in Duitsland waar in september 2021 meer (PH)EV (28,7%) werden verkocht 

dan dieselwagens (15,9%). 

Verder is het nuttig te wijzen op de complementariteit van deze maatregel met de andere 

maatregelen, zoals de kilometerheffing, die zou leiden tot een vermindering van het verkeer. 

Voor het Brusselse Gewest werd berekend dat de afname van het verkeer in combinatie met 

de elektrificatie zal leiden tot 65% tot 75% reductie in CO2-uitstoot ten opzichte van een status 

quo in 2030.  

In Vlaanderen dienen alle taxivoertuigen die worden ingeschreven vanaf 2030 emissievrij te 

zijn. Dit kan versneld worden voor de standaard-personenwagens die als taxivoertuig worden 

gebruikt; voor voertuigen met een speciaal karakter (bv. vervoer van personen met een 

beperking) kan deze richtdatum blijven gelden gezien het aanbod op de markt beperkt is en 

de kosten voor dergelijke voertuigen hoog zijn. 

 

Klimaatimpact, met focus op CO2 
 

Op basis van lineaire interpolatie van resultaten (ceteris paribus) die werden doorgerekend in 
het kader van het VEKP werd de grootteorde geschat van de impact van de voorgestelde 
maatregelen op vlak van CO2-reductie6.  
Voor de maatregel waarbij het volledige personenwagenpark emissievrij is tegen 2035, 
bedraagt de schatting van de reductie in 2030 1,7 megaton CO2-equivalent t.o.v. VEKP-
scenario. In perspectief van de bijkomende reductie van 6 megaton CO2-equivalent in 2030 
die Vlaanderen nodig heeft, is dat best een flinke bijdrage.  
Voor de maatregel waarbij nieuwe inschrijvingen emissievrij dienen te zijn vanaf 2027 en 
onder de veronderstelling dat dit leidt tot een emissievrije vloot tegen 2040 wordt de reductie 
geschat op 0,7 megaton CO2-equivalent in 2030 t.o.v. VEKP-scenario.  
Belangrijk om hier aan te geven is dat deze maatregelen zorgen voor een continue daling van 
de CO2 uitstoot, ook na 2030. Het personenvervoer is op dit ogenblik verantwoordelijk voor 
de emissie van ca. 8.7 megaton CO2

7
 : een volledige elektrificatie van het personenwagenpark 

zal de niet-ETS emissies in Vlaanderen dan ook op termijn (bv. tegen 2040) met ongeveer deze 
hoeveelheid doen dalen. Bovendien hoeft elektrificatie absoluut niet beperkt te blijven tot 
personenvervoer. Het is nu al duidelijk dat licht vrachtvervoer op termijn ook geëlektrificeerd 
zal worden. Hier ligt dus een belangrijk reductiepotentieel dat op basis van dezelfde 
infrastructurele en fiscale maatregelen kan aangesproken worden.  
 

MKB, onder scenario’s van flankerend beleid 
 

Wanneer de overheid vol inzet op de elektrificatie van het wagenpark zijn er naast kosten ook 
duidelijke opbrengsten. Naast de klimaatimpact zoals hierboven beschreven is er ook winst 
op het vlak van volksgezondheid. Zo werd door VITO berekend dat met de diesel- en 

 
6 Deze berekeningen werden gedaan aan de hand van enkele gewijzigde assumpties toegepast op de bestaande 

output van Fastrace (VITO). De auteurs wensen op te merken dat deze resultaten verder onderzoek vergen om 

grondig te onderbouwen, o.a. de evolutie van de vloot (in termen van eerste inschrijvingen en 

tweedehandsmarkt) maar ook de assumpties omtrent voertuigkilometers dienen in meer detail te worden 

onderzocht. 
7 https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VORA%20VEKP.pdf  

https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VORA%20VEKP.pdf


benzineban in Brussel vanaf 2030 jaarlijks meer dan 100 vroegtijdige sterfgevallen worden 
vermeden en dat er minder ziektegevallen gelinkt aan NO2 en PM zullen zijn. Samen leidt dit 
tot een besparing van 100 tot 350 miljoen aan gezondheidskosten (e.g. uitgave 
gezondheidszorg, indirecte kosten zoals absenteïsme of economische kost door daling 
levensverwachting). Wanneer we dit voorzichtig naar Vlaanderen extrapoleren mogen we 
schatten dat elektrificatie van het personenvervoer in Vlaanderen meer dan 500 vroegtijdige 
sterfgevallen zou kunnen helpen vermijden, gekoppeld aan een reductie van 500 tot 1500 
miljoen euro aan vermeden gezondheidskosten.  
 

Benodigde verdere acties, evt. in stappen. 
 

- Implementeren van duidelijk fiscaal beleid op korte, middellange en lange termijn  
- Opstellen van een concrete roadmap om de transitie vorm te geven 
- Duidelijke communicatie omtrent de doelen en de ondersteunende maatregelen 

onder de brede bevolking 
- Versnellen in de uitrol van laadinfrastructuur 
- Aanstellen van transitiemanager die transversale implementatie van de transitie 

coördineert 
  



3. Actieplan Goederenvervoer 
 

Korte omschrijving voorgestelde maatregel  
 

Het ontbreekt het goederenvervoer momenteel aan een concreet actieplan om de CO2-
uitstoot van de sector drastisch te doen dalen. De nood aan dergelijk actieplan is groot. De 
roadmap8 toont aan dat een waaier aan complementaire en elkaar versterkende maatregelen 
nodig zullen zijn om de klimaatdoelstellingen van het VKEP (-4% voor het goederenvervoer) 
te halen. 
De roadmap studie toont aan dat een aantal maatregelen voor het goederenvervoer zeer 
belangrijk zullen zijn. Deze dienen opgenomen te worden in het actieplan. 
 

(1) Invoering van algemene kilometerheffing (vermijden, verschuiven en vergroenen) 
Het goederenvervoer kent al een kilometerheffing voor het zware wegvervoer (> 3,5 ton) in 
België. De gehanteerde tarieven zijn verschillende voor de drie gewesten. De huidige heffing 
houdt reeds rekening met de EURO norm en het laadvermogen van het voertuig. Zo integreert 
het twee variabelen die een impact hebben op de externe kosten van transport, en in mindere 
mate de CO2-uitstoot (EURO norm is regelgeving voor luchtvervuiling, niet CO2). De invoering 
van de heffing ging niet gepaard met reducties in gereden kilometers: de kost werd gewoon 
doorgerekend. De heffing heeft wel voor een versnelling van de verduurzaming van de 
voertuigvloot gezorgd. 
De huidige kilometerheffing heeft een aantal belangrijke beperkingen: (1) ze neemt 
bestelwagens (<3.5 ton) niet mee, (2) ze is niet gebiedsdekkend, in Vlaanderen en Wallonië 
worden enkel de hoofdwegen getarifeerd, (3) ze vertegenwoordigt geen volledige 
internalisering van de externe kosten en (4) ze maakt geen onderscheid naar het moment 
waarop gereden wordt. 
Daarom pleiten we voor een aanpassing van de huidige kilometerheffing. In de Roadmap-
studie werden 10 verschillende heffingen geanalyseerd. Onderstaande tabel geeft het 
overzicht van de samenstelling van de scenario’s. Het tiende scenario is een koolstofbijdrage, 
zonder internalisering van de andere externe kosten. 
 

 
8 Een initiële studie - Roadmap voor vermindering van klimaat - en luchtemissies van vrachtvervoer - werd door 
een consortium van Vrije Universiteit Brussel MOBI, SWECO en VIL uitgevoerd voor de Vlaamse Overheid 
Departement MOW. De studie biedt een inzicht in het CO2 reductie potentieel van 19 maatregelen en 
verschillende voorkeurscenario’s. De studie onderzocht ook het draagvlak voor de maatregelen.  



 
De externe kost voor congestie is het hoogst, in vergelijking met de andere externe 
kostenparameters (infrastructuur, geluid, ongevallen, luchtvervuiling). De congestiekost op 
het snelwegennet is ook relatief hoger dan op het lager gelegen netwerk. Dit heeft als gevolg 
dat bij een invoering van een kilometerheffing op basis van externe kosten, zwaar 
vrachtvervoer naar het onderliggend wegennet geduwd wordt, hetgeen niet wenselijk is. 
Vandaar zijn er kostenneutrale correcties toegepast (Congestie ‘2’ en ‘3’ in de tabel), om dit 
effect tegen te gaan9. 
 

Scenario 1 2 3 5 6 7 9 10 
CO2 t.o.v. BAU in 2030 in 

Vlaanderen 

11,7% 11,9% 0,1% +2%  

(-1,2%) 

+1,3%  

(-1,9%) 

+1,3  

(-1,9%) 

1,5% 3,2 

 

Uit bovenstaande resultaten kunnen we concluderen dat: 
- Invoering van een gebiedsdekkende heffing voor alle (goederenvervoers)modi 

wenselijk is om de uitstoot van CO2 te reduceren, alsook congestie, ongevallen, 
luchtvervuiling en andere en zo dus alle externaliteiten. Het zet de sector ook aan om 
de vloot versneld te vernieuwen, te vergroenen en duurzamere 
aandrijvingstechnologieën te gebruiken. (zie fiche elektrificatie) 

- Invoering van een heffing op Belgisch niveau voor een lokale reductie zorgt (scen 1 en 
2), maar op Europese schaal door omrij-kilometers voor een verhoging van de CO2 
uitstoot zorgt. Daarom pleiten we idealiter voor een invoering op Europese schaal. 

- Door CO2 niet op te nemen als externe kost (met oog op simultane invoering 
koolstofbijdrage ‘scen 10’ tegen prijs van 100€/ton), wordt er niet geoptimaliseerd op 
CO2-uitstoot. Bovendien duwt de gecorrigeerde congestie kost, de voertuigen naar het 
hogere wegennet, met iets langere voertuigkilometers tot gevolg. Beide samen 
resulteren in een lichte stijging van de CO2-uitstoot. In combinatie met de 
koolstofbijdrage (zie cijfers tussen haakjes) worden wel CO2-reducties waargenomen. 

- Perverse effecten – zoals de verschuiving naar het onderliggend wegennet – dienen te 
worden tegengegaan. 

 

 
9 Scenario 4 en 8 hebben enkel doorrekeningsdoeleinden en worden bijgevolg niet opgenomen in de 
rapportering. 



(2) Voertuigtechnologie (vergroenen, in synergie met de elektrificatie van de 
personenwagenvloot): 

Het meest wenselijke voorkeurscenario in de roadmap studie bevat een grote waaier aan 
maatregelen10. Indien we de CO2-reductie per maatregelengroep gaan onderverdelen, dan 
zien we dat de voertuigtechnologieën instaan voor het overgrote aandeel van de behaalde 
reducties. 

 
 
Van essentieel belang is dat: 

- Er scherpe doelstellingen komen naar uitfasering van inschrijvingen van 
verbrandingsmotoren per voertuigtype. 

- Electric road systems op belangrijkste assen uitgebouwd wordt. 
- Ondersteunend beleid ter stimulatie van aankoop en gebruik van emissie-arme en vrije 

voertuigen. 
- Uitbouw van laadinfrastructuur 
- Invoering van versterkende maatregelen: algemene kilometerheffing, emissie-vrije 

stedelijke distributie (phase-out in bovenstaande figuur). 

 
- 10 Ruimtelijke planning : toevoegen van intermodale verbinding regionaal logistiek knooppunt type 3, 

10% tewerkstelling regionaal logistiek knooppunt type 1 en 3 (proportionele vermindering rest 
grondgebied, excl. havens). 

- Multimodale infrastructuur : uitvoering geplande overslagpunten, opwaardering waterwegen en 
spoorwegen 

- Multimodale subsidie : 30 miljoen subsidie per jaar, reductie afstandskost -11,27% 
- Havenscenario : HvA: -10% weg, -2% binnenvaart, +12% spoor / Gent: - 8% weg, +1% binnenvaart, +6% 

spoor / Zeebrugge: - 9% weg, +3% binnenvaart, +6% spoor  
- Koolstofbijdrage : 100€/ton CO2 
- Kilometerheffing : bestelwagens 0,05€/vkm / Lichte vrachtwagen 0,096€/vkm/ zware vrachtwagen 

0,148€/vkm / wagen 0,05€/vkm + 0,25€ startkost 
- Biobrandstoffen : bestelwagens 8,6% CNG, 0,4% LNG / Lichte vrachtwagen 3,4% LNG / zware 

vrachtwagen 1,3% CNG, 8,6% LNG 
- BEV: bestelwagens 10% BEV, 5,4% PHEV / Lichte vrachtwagen 4,1% BEV / zware vrachtwagen 0,6% 
- Waterstof : Lichte vrachtwagen 6% BEV / zware vrachtwagen 2,5% 
- CNG/LNG en CBM/LBM : bestelwagens 8,6% CNG, 0,4% LNG / Lichte vrachtwagen 3,4% LNG / zware 

vrachtwagen 1,3% CNG, 8,6% LNG  
- Stedelijke phase-out : geen verbrandingsmotoren gebruik in BHG, Antwerpen, Gent, Kortrijk, 

Mechelen, Leuven, Hasselt-Genk, Brugge, Oostende, Turnhout, Sint Niklaas 
- Stedelijke distributiecentra : verplicht gebruik van UDC voor BHG, Antwerpen, Gent, Kortrijk, 

Mechelen, Leuven, Hasselt-Genk, Brugge, Oostende, Turnhout, Sint Niklaas 
- Emissiestandaarden : -30% emissie per vkm 

 

CO2 reductie
Ruimtelijke pl., multimodaal (infr. En subs.),
koolstofbijdrage, kilometerheffing, haven

Stedelijke distributie

Voertuigtechnologie + phase-out

Emissiestandaarden



- Gebruik van overgangsaandrijvingsvormen (LBM/CBM, biobrandstoffen) voor zwaar 
vrachtvervoer. 

  

(3) Multimodaal vervoer (verschuiven) 
Verschuiven naar duurzamere/emissievrije modi zal nodig zijn. Afhankelijk van de 
goederenstroom kan dat gaan om: 

1. Spoorvervoer – een modus die al nagenoeg volledig geëlektrificeerd is11. Voor 
spoorvervoer is er net een roadmap opgesteld die maatregelen ter bevordering van de 
modus omvat. De invoering van een internaliserende kilometerheffing zal de modus 
ten goede komen. 

2. Binnenvaart – is nog niet emissie-vrij. De technologie bestaat maar vereist een grote 
investeringskost dewelke niet realiseerbaar voor de veelal kleine 
binnenvaartondernemingen. De sector dient ondersteund te worden om de total cost 
of ownership van emissievrije schepen concurrentieel te maken en er dienen 
walstroomvoorzieningen uitgebouwd te worden. 

3. Cargofietsen: heeft een groot potentieel in stadsdistributie (50% van de vracht kan met 
cargofietsen worden vervoerd) (zie verder hieronder) 

Zowel binnenvaart als spoor hebben ook infrastructurele, commerciële en digitale 
ontwikkeling nodig. Hierbij moet er ingezet worden op het wegwerken van bottlenecks en de 
uitbouw van infrastructurele noden die de modi efficiënt aansluiten met het (internationale) 
hinterland.  
 

(4) Stedelijke distributie (vermijden en vergroenen) 
Stedelijk goederenvervoer staat slechts in voor een beperkt aandeel in de CO2 emissies. We 
hebben echter niet de luxe om aandelen te negeren, en stedelijke distributie heeft eigen 
karakteristieken, uitdagingen en oplossingen. 
Op stedelijk niveau dient er ingezet te worden op: 

- Gebruik van consolidatie centra op maat: deze laten toe om beter te bundelen en 
een efficiëntere routing uit te werken. 

- Gebruik van cargo-fietsen: een emissievrije modus die vooral in steden en op de 
last-mile potentieel heeft 

- Inzet op snelle uptake van emissievrije bestelwagens en bijhorend beleid en 
uitbouw van laadinfrastructuur: zie fiche elektrificatie  

 

(5) Transportvraag 
Het goederenvervoer wordt verwacht te groeien met 19% tussen 2013 en 2030. Om deze 
groei op te vangen zijn reeds grote inspanningen nodig. Er moet ingezet worden op het 
reduceren van transport aan de bron – zijnde de vraag om goederen te vervoeren. Elke 
vermindering in vraag – hetzij door het reduceren van te transporteren volume, hetzij door 
het reduceren van de transport afstand – heeft een rechtstreekse reductie in CO2-emissies en 
andere externe kosten (incl. congestie en luchtvervuiling) tot gevolg. De inzet op de 
transportvraag mikt op een systeemverandering waarbij transport ‘ontkoppeld’ wordt van 
economische groei. Hiervoor dient er: 

- Ingezet te worden op circulaire economie 
- Ingezet te worden op efficiënt georganiseerde korte ketens 

 
11 Behalve in de haven waar een groot volume is.  



- Ingezet te worden op een ruimtelijke planning waarbij niet alleen toegankelijkheid 
gemaximeerd, maar ook transportafstanden van het gebied geminimeerd worden.  

- Ingezet te worden op een CO2-bewuste consumptie (waarbij de COavoetafdruk wordt 
weergegeven)  

 

Klimaatimpact, met focus op CO2 

 

Onderstaande figuur geeft de relatieve CO2 reductie voor individuele maatregelen weer ten 
opzichte van de uitstoot in Business-as-usual 2030. De rode lijn geeft de reductiedoelstelling 
voor het goederenvervoer zoals opgenomen in het VKEP. Individuele maatregelen volstaan 
niet om de klimaatdoelstelling voor goederenvervoer van het VKEP te halen. Het samengaan 
van verschillende maatregelen en de uitwerking van een actieplan is bijgevolg nodig.  
 

 
Figuur 3 Effecten van de maatregelen op de CO2 emissies (Roadmap studie, 2020) 

 

 

Specifiek voor stedelijke logistiek werden ook een aantal specifieke scenario’s bestudeerd12 
in de studie van Papoutsis et al., 2018. Hierbij werd nagegaan wat het effect is van een stad 
als Antwerpen om (i) een ‘klassiek’ distributiecentrum verplicht te laten gebruiken voor de 
hele stad, (ii) een tethering-scenario waarbij de bestaande magazijnen van bestaande 
winkels als verdeelpunten voor andere winkels worden gebruikt, en (iii) een systeem waarbij 
winkelbevoorrading gebeurt door ladingen met koeriers mee te geven die openbaar vervoer 
gebruiken. Voor de stad Antwerpen blijkt het tethering-scenario het enige te zijn dat netto 
een CO2-besparing oplevert, van 8%. 

 
12 Papoutsis, K., Dewulf, W., Vanelslander, T. et al. Sustainability assessment of retail logistics solutions using external costs analysis: a 

case-study for the city of Antwerp. Eur. Transp. Res. Rev. 10, 34 (2018). https://doi.org/10.1186/s12544-018-0297-5 

 



 
Figuur 4 Externe kosten van verschillende stadsdistributie scenario’s (Papoutsis et al., 2018) 

 

Overheidskost, onder scenario’s van flankerend beleid 
 

Verder onderzoek is hiervoor nodig.  
 

Benodigde verdere acties, evt. in stappen. 
 

1. Op basis van de roadmap studie, een actieplan voor het goederenvervoer 
opstellen 

2. Uitvoeren van de te nemen maatregelen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusie 
 
De uitdagingen voor de transportsector zijn er. Een omslag kan echter gemaakt worden. Dit 
door een holistisch beleid te voeren dat duidelijk de richting naar een emissievrij systeem 
kiest.  
 
In ons advies worden drie maatregelen naar voor geschoven die samen met de andere 
maatregelen zoals vermeld in de inleiding de doelstellingen van het VEKP en de bijkomende 
doelstelling van 12% kunnen doen halen.  
 
Een eerste inschatting van de impact van de maatregelen geeft in termen van jaarlijkse 
emissiereductie: 
1° Slimme kilometerheffing : -600 kton CO2-eq 
2° Elektrificatie wagenpark: emissievrije vloot tegen 2035 leidt tot 1,7 Mton CO2-eq in 2030 
3° Actieplan goederenvervoer:  
 -sturende km-heffing vrachtwagens en bestelwagens: -163 kton CO2-eq 
 -voertuigtechnologie: -836 kton CO2-eq 
 -multimodaal vervoer: -230 kton CO2-eq 
 -stedelijke distributie: -465 kton CO2-eq 
 -transportvraag: nog niet gesimuleerd 
 
Daarnaast zijn er de lopende maatregelen, de federale en Europese maatregelen en de extra 
mogelijkheden die gecreëerd werden door de COVID-crisis waar bijvoorbeeld radicaal werd 
ingegrepen op het woon-werk verkeer.  Simulaties geven op dit vlak een potentieel van 142 
kton CO2-eq aan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomende klimaatmaatregelen woningen/gebouwen 

 

Erik Buyst* 

 

 

 

14/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Onderzoekseenheid Economie, KU Leuven 

Oktober 2021 
 

Graag mijn dank voor de kritische bedenkingen op eerdere versies van deze nota door Johan 

Driesen, Gerard Govers, Lieve Helsen, Michael Ryckewaert, Dirk Saelens en Katleen Van den 

Broeck. Gerard Govers en Dirk Saelens berekenden de CO2-uitstootvermindering van enkele 

scenario’s waarvoor mijn welgemeende waardering. Mijn appreciatie gaat ook naar Stijn 
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Dreesen, Kristof Heylen, Frank Vastmans en VEKA voor de geleverde data. Alle overblijvende 

fouten zijn enkel de verantwoordelijkheid van de auteur.   

 

 

1. Probleemstelling 

Het Fit for 55 programma stelt een wieuwe klimaatdoelstelling voorop voor België voor niet 

ETS-sectoren: van -35% naar -47% tegen 2030 ten opzichte van 2005. Hieronder gaan we in 

op de volgende vragen m.b.t. de renovatie van gebouwen. We geven hierbij waar mogelijk de 

geschatte winst in niet-ETS uitstoot op: bij de elektrificatie van verwarming (bij installatie van 

een warmtepomp of gebruik van een warmtenet dat fossielvrij wordt verwarmd) verschuift de 

resterende uitstoot naar ETS en moet deze dus niet langer in rekening gebracht worden in de 

Vlaamse niet-ETS uitstoot. Wanneer na renovatie nog steeds met fossiele brandstoffen wordt 

verwarmd is dit niet het geval. Daarom geven we twee scenario’s mee: in het eerste wordt er 

na renovatie fossielvrij verwarmd zodat er geen resterende uitstoot meer is. In het tweede 

wordt er verwarmd met aardgas. We hanteren ook twee renovatieniveaus, met name tot B-

niveau en C-niveau (EPC labels). We houden expliciet rekening met zogenaamde (p)rebound 

effecten: deze worden veroorzaakt doordat bewoners van slechter geïsoleerde woningen zich 

anders gedragen dan deze van goed geïsoleerde woningen, waardoor de reële verschillen in 

energieverbruik (en dus CO2 emissie) een stuk lager zijn dan verwacht op basis van het 

energielabel van de woning. De schalingsfactoren die we hier gebruiken zijn een geschaald 

gemiddelde van deze afgeleid uit de studies van Majcen (2016) en Cozza et al. (2020). De 

schaling werd toegepast om de gesimuleerde emissie van het totale Vlaamse woningpark 

gelijk te brengen met de geobserveerde emissie.  

We benadrukken ook dat onze schattingen zeker verfijnd dienen te worden maar ze geven wel 

de juiste grootteorde van de mogelijke reducties aan. Daarmee geven ze belangrijke indicaties 

voor een eerste oriëntatie van het beleid. In verdere stappen is een verfijning van de 

berekeningen dan noodzakelijk. De schattingen hebben ook enkel betrekking op de 

woningsecdor. Er mag geredelijk aangenomen worden dat de impact van gelijkaardige 

maatregelen (waar relevant) in de tertiaire sector ongeveer in verhouding zal zijn. Vermits de 

woningsector verantwoordelijk is voor ongeveer driekwart van de totale uitstoot van gebouwen 

zal de implementatie van gelijkaardige maatregelen in de tertiaire gebouwensector leiden tot 

een (bijkomende) reductie van 25-33% t.o.v. de hier weergegeven schattingen. Ook gaan we 

bij onze schattingen steeds uit van een periode van 10 jaar: op die manier wordt de impact 

van maatregelen op de lange termijn duidelijk en kan de impact van maatregelen bij verkoop 
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en verhuur zinvol vergeleken worden.  De schattingen in emissiereductie zijn bij elkaar 

gebracht in een samenvattende tabel onderaan sectie f.  

 

- Welke bijkomende maatregelen zijn mogelijk wat woningen/gebouwen betreft? Wat 

zijn de prioriteiten?  

- Hoeveel CO2-vermindering leveren ze op?  

- Hoeveel gaan ze kosten?  

- Welke maatregelen hebben de grootste kostenefficiëntie? 
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2. Uitgangspunten 

- Het gemiddelde verbruik van fossiele brandstoffen per huishouden voor verwarming 

vermindert gestaag, maar tegen een steeds trager tempo. Bovendien wordt die evolutie 

deels teniet gedaan door een toename van het aantal huishoudens.  

Gevolg: vanaf ca. 2015 dalen de totale emissies voor huisverwarming nog nauwelijks, 

rekening houdend met het aantal graaddagen.   

- Ondanks de verschuiving van stookolie- naar aardgasketels de afgelopen jaren 

bedraagt het aandeel van stookolie in de totale CO2-emissie van woningen anno 2019 

nog steeds 41%.  

- Het aanmoedigen van niet-fossiele verwarmingstechnologieën dient centraal te staan 

in het beleid. De premie voor condensatieketels op aardgas wordt dan ook beter 

afgeschaft.  

- Er moet over gewaakt worden dat het beleid geen ontsnappingsroute stimuleert naar 

biomassa. Hout- en pelletverbranding aan huis hebben niet enkel een desastreus effect 

op de luchtkwaliteit, een overschakeling van fossiele brandstoffen naar hout of pellets 

in huis brengt een grotere CO2 uitstoot met zich mee. Biomassaverbranding aan huis 

moet dus worden afgebouwd eerder dan aangemoedigd.  
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Figuur 1 Totale milieuschadekosten per GJ van verschillende verwarmingsbronnen: noteer dat biomassaverbranding tot een 
veel hogere CO2 uitstoot leidt dan fossiele brandstoffen 1. Voor de verwarming van een eengezinswoning is gemiddeld ca. 
65 GJ (18000 kWh) nodig. De totale milieukost voor een woning verwarmd met hout is dus meer dan 3000€ per jaar.  

 

- Er bestaat geen enkele database die toelaat de energieprestatie van een woning te 

koppelen aan het inkomen en netto-vermogen van de eigenaar, zodat we aangewezen 

zijn op ruwe simulaties. Die suggereren dat zowat de helft van de eigenaars de 

beoogde renovaties niet zelf kunnen betalen. Een kwart van de eigenaars komt zelfs 

meer dan 50.000 euro tekort om het A-label te kunnen realiseren (Albrecht en Hamels, 

2020). Het opleggen van strenge technische regulering zonder voldoende financiële 

tegemoetkomingen komt neer op een onteigeningspolitiek.  

- Alleen al om de kloof te dichten tussen enerzijds de vereiste renovatiekosten en 

anderzijds de financiële middelen die ter beschikking staan van de woningeigenaars, 

zal bruto ca. 45 miljard euro moeten gevonden worden in de periode 2022-2050. Dit 

bedrag houdt enkel rekening met de energierenovatiekosten, uitgedrukt in prijzen van 

2019, en zonder BTW, erelonen of studiekosten (Ryckewaert et al., 2019).  

 
1 
https://www.nieuwsbriefmilieueneconomie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=717:milieusc
hadekosten-van-verschillende-technologieen-voor-woningverwarming&catid=36&Itemid=130 
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- Bijkomende klimaatmaatregelen voor gebouwen zullen de (Vlaamse) overheid dus flink 

wat geld kosten. Iets meer dan 40% van de brutokost van renovaties vloeit echter terug 

naar de overheid, zij het bijna uitsluitend naar het federale niveau, zoals BTW, en de 

sociale zekerheid (Goevaerts en Ovaere, 2017). Een evenwichtiger verdeling van de 

lasten en lusten van renovaties tussen de verschillende overheidsechelons is meer dan 

aangewezen. En dan laten we de baten van een betere menselijke gezondheid dankzij 

de sterk verminderde emissies nog buiten beschouwing.  

- Het prijsmechanisme blijft een cruciaal instrument om het gedrag van consumenten te 

sturen. Daarom moeten de accijnzen en heffingen op niet-fossiele huisbrandstoffen 

maximaal verschuiven naar fossiele brandstoffen.  

 

3. Mogelijke maatregelen 

 
a. Bouw voor de toekomst: algemeen verbod op het gebruik van fossiele 

huisbrandstoffen bij nieuwbouw: “bouwen zonder schoorsteen” en voorzien 

van bekabeling voor laadstructuur 

Dit verbod geldt voor de nieuwbouw van alle residentiële en tertiaire gebouwen, 

inclusief sloop en heropbouw, en met inbegrip van de overheid.  

Voordelen:  

-Snel implementeerbaar, cf. aardgasverbod in Nederland (Klimaatakkoord, 2019). 

-Er wordt ongeveer 32.000 ton bijkomende CO2-uitstoot per jaar vermeden, terwijl er 

geen noemenswaardige bijkomende kosten zijn voor de Vlaamse overheid. 

-Zeer hoge kostenefficiëntie. 

Aandachtspunten: 

-Het mogelijk prijsopdrijvend effect voor nieuwbouwwoningen blijft beperkt. 

Warmtepompen, warmtenetten, enz. kunnen gemakkelijk concurrentieel worden mits 

de hogergenoemde herallocatie van accijnzen en heffingen naar fossiele brandstoffen. 

Niettemin is een monitoring van de prijsontwikkeling van niet-fossiele 

verwarmingstechnologieën aan te bevelen, bv. door het Prijzenobservatorium van de 

FOD Economie. Tien jaar geleden maakten heel wat installateurs van de fiscale 

ondersteuning van hoogrendementsketels gebruik om hun prijzen op te drijven 

tegenover het buitenland.  
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-Wanneer een garage en/of oprit in de nieuwbouw voorzien is, kan de bekabeling van 

een laadpunt voor elektrische wagens verplicht worden.      

-Verbodsbepalingen en verplichtingen zijn nooit populair, zeker niet wat de eigen 

woning betreft en de daaraan verbonden gevoeligheden. Om dit ongenoegen wat te 

temperen, is de ontwikkeling van een wervend verhaal en nudging noodzakelijk.  

-De overheid moet een leading innovator zijn die zichzelf maatregelen oplegt enkele 

jaren voor ze een algemene verplichting worden. Concreet kan die verplichting ingaan 

voor alle overheidsgebouwen en voor alle gebouwen gefinancierd met overheidsgeld 

vanaf 2023 en de algemene verplichting laten ingaan vanaf 2025.   

 

b. Algemeen verbod op de vervanging van stookolieketels   

-Het hoge aandeel van stookolie in de totale CO2-uitstoot van woningen (41%) vereist 

bijkomende maatregelen. Om lock-in effecten te vermijden – een nieuwe gasketel blijft 

vaak meer dan 20 jaar in bedrijf – moet de vervanging van stookolieketels gebeuren 

door niet-fossiele verwarmingstechnologieën. Dit geldt eveneens voor alle tertiaire 

gebouwen, inclusief de overheid.  

 -In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van residentiële en tertiaire gebouwen verwarmd 

met stookolie respectieveliijk ca. 3,7 en 0,8 miljoen ton (Vlaamse Energiebalans, 2021). 

VEKA raamt het aantal woningen met stookolie als hoofdbrandstof op ca. 625.000 

eenheden.  

Voordelen:  

-Snel implementeerbaar;  

-Vlaanderen telt heel wat verouderde cv-installaties op stookolie: slechts 41% van de 

stookolieverbruikers beschikt over een energiezuinige ketel, tegenover 77% bij de 

aardgasconsumenten (Heylen en Vanderstraeten, 2019). Het lijkt dus aannemelijk dat 

de meeste gebouwen in een tijdsspanne van 10 à 15 jaar zullen moeten overschakelen 

naar niet-fossiele brandstoffen.  

Aandachtspunten: 

-Voor kwetsbare huishoudens heeft het gebruik van stookolieketels het voordeel dat 

de vaste kosten beperkt blijven. Komt de stookolietank droog te staan op een ogenblik 

dat er geen geld beschikbaar is om aan te vullen, dan overleven die huishoudens 

letterlijk in de kou tot de volgende paycheck.  
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-Meer algemeen wonen vooral gepensioneerden, laagopgeleiden en laagverdieners in 

woningen met stookolie als hoofdbrandstof (Ceulemans en Verbeeck, 2015). Gelet op 

dit zwakke sociaaleconomische profiel en de gevorderde leeftijd van het 

woningbestand zal de isolatie vaak ernstige gebreken vertonen. Bovendien zijn 

kwetsbare bevolkingsgroepen niet altijd bereikbaar via traditionele informatie- en 

sensibiliseringsacties en nog lastiger te incentiveren (Van den Broeck, 2019). Ook op 

dit gebied dringen bijkomende maatregelen zich op.   

- We raden sterk aan dat er bij renovatie direct gekozen wordt voor niet-fossiele 

verwarmingstechnologie of dat minstens een pad wordt uitgestippeld om de woning 

fossielvrij te maken. De eenvoudige vervanging van een stookolieketel door een 

gasketel creëert immers een belangrijke lock-in: het nieuw geplaatste toestel zal dan 

nog minstens 15 jaar voor een significante CO2 uitstoot zorgen. Een directe 

omschakeling is voor een aantal eigenaars wellicht niet mogelijk. Dan zou er bij een 

vervanging van de stookinstallatie een traject dienen uitgestippeld te worden dat 

grondige renovatie stimuleert, bijvoorbeeld door toekomstige uitstoot in de tijd 

progressief zwaarder te belasten.   

-Aangezien bij de overschakeling naar niet-fossiele verwarmingstechnologieën tegelijk 

een grondige isolatie van de betrokken woning en de plaatsing van zonnepanelen is 

vereist, zal het prijskaartje aardig oplopen. Veel eigenaar-bewoners en verhuurders 

kunnen die kosten niet betalen; ook heel wat huurders kunnen de hogere huurprijs na 

renovatie niet aan. Er zijn dus ingrijpende sociale correcties nodig (zie verder 

maatregel e).  

-Om de kloof te dichten tussen enerzijds de vereiste renovatiekosten en anderzijds de 

financiële middelen die ter beschikking staan van de woningeigenaars, zal bruto ca. 13 

miljard euro moeten gevonden worden in de periode 2022-2037.  

- Op dit ogenblik worden ongeveer  600000 wooneenheden verwarmd met stookolie. 

Indien al deze eenheden zouden overschakelen op aardgas over een periode van 10 

jaar dan zou dit, onder de hypothese dat deze woningen proportioneel met het totale 

aantal verdeeld zijn over de verschillende energielabelklassen, leiden tot een reductie 

van de uitstoot van ca. 666000 ton. Dat is aanzienlijk, maar in dit geval blijven deze 

woningen in de volgende 15-20 jaar ca. 2.000.000 ton CO2 uitstoten en dit is niet te 

verkiezen: dit creëert een sterk lock-in die toekomstige, verdere reductie van de CO2 

uitstoot zeer moeilijk maakt. Een fossielvrije renovatie van de woningen op stookolie 

levert een vier keer grotere reductie op van ca. 2.684.000 ton.   
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c. Renovatieverplichting bij verkoop (en verhuur) van alle woningen en tertiaire 

gebouwen    

Voordelen:  

De verplichting bestaat deels nu al, maar zou verder aangescherpt moeten worden. 

Per jaar wisselen in Vlaanderen ongeveer 80.000 woningen via verkoop van eigenaar, 

dus op termijn stevig cumulatief effect.  

Wat concreet? 

Alle verkochte woningen moeten binnen tien jaar overschakelen op niet-fossiele 

brandstoffen voor verwarming. Concreet gaat het om de installatie van een 

warmtepomp dan wel een koppeling aan een warmtenet. Om uitstelgedrag te 

voorkomen, wordt na vijf jaar een koolstofheffing opgelegd die stevig toeneemt 

doorheen de tijd. De renovatieverplichting moet wellicht ook gelden voor andere 

transacties, zoals schenkingen.  

Aandachtspunten: 

-Bij appartementen, ca. 40% van het totaal aantal verkopingen, speelt vaak de mede-

eigendom. De renovatieverplichting kan voor de gemeenschappelijke delen bv. de 

vorm aannemen van een verplichte provisie in het renovatiefonds voor het gehele 

gebouw. Er moet dan wel een bindend tijdspad vastgelegd worden hoe de renovatie 

van de gemeenschappelijke delen zal aangepakt worden. De Vereniging van Mede-

Eigenaars/syndicus dient hierbij meer bevoegdheden te krijgen om dit renovatieproces 

te sturen, te financieren en uit te voeren.  

-In dit verband is het van belang dat een werkbaar kader wordt uitgewerkt voor de 

energiegemeenschap. Op dit ogenblik kan bv. de elektriciteit opgewekt door 

zonnepanelen op het gemeenschappelijk dak van een appartementsgebouw enkel 

aangewend worden voor de gemeenschappelijke delen (verlichting, liften). In de zeer 

nabije toekomst moet die elektriciteit gemakkelijk ter beschikking komen voor de 

zelfconsumptie van de individuele appartementen. Momenteel kan dit enkel via 

levering en terugkopen van het stroomnet, waardoor er allerlei heffingen, BTW en 

netkosten (zonder dat het net gebruikt wordt) moeten betaald worden. Dit is niet langer 
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aanvaardbaar. Een analoge regeling is vereist voor het installeren en beleveren van 

(semi-)publieke laadpalen op parkeerplaatsen van een appartementsgebouw.  

-Meer algemeen is het de bedoeling om de stroom die via zonnepanelen wordt 

opgewekt zoveel mogelijk zelf onmiddellijk te verbruiken, bv. om een elektrische wagen 

op te laden of een warmtepomp te laten werken. Dit kan eventueel met uitstel door 

lokale opslag via batterijen. Op die manier komt bovenop het efficiëntievoordeel van de 

technologieën zelf, de volledige winst op conto van de Vlaamse niet ETS-boekhouding. 

Bij productie elders of nettoteruglevering van stroom daarentegen verdwijnt de winst in 

het federale deel van ETS.   

-Stevige verhoging van de kosten voor nieuwe eigenaars. Zeker voor jonge starters die 

over weinig eigen middelen beschikken, is dit een moeilijk te nemen horde. Bovendien 

zijn de bijkomende kosten voor renovatie vaak niet gemakkelijk op voorhand in te 

schatten door de koper. Op die manier sluipt onzekerheid in de vastgoedmarkt, wat 

verlammend kan werken. Bijgevolg zijn aanzienlijke sociale correcties nodig (zie verder 

punt e).  

-We nemen aan dat tussen 2022 en 2050 driekwart van de huidige woningvoorraad 

door verkoop van eigenaar verandert.   

-Om de kloof te dichten tussen enerzijds de vereiste renovatiekosten en anderzijds de 

financiële middelen die ter beschikking staan van de woningeigenaars, zal bruto ca. 34 

miljard euro moeten gevonden worden in de periode 2022-2050.  

-Een renovatieverplichting bij verkoop levert jaarlijks ongeveer 250.000 ton CO2-winst 

op per jaar indien fossielvrij en 89000 ton indien aardgas wordt toegelaten en er 

gerenoveerd wordt tot niveau B en slechts 31000 ton indien er gerenoveerd wordt tot 

niveau C. Zoals eerder vermeld loert in dit laatste scenario het lock-in effect. Een 

renovatie van alle huurwoningen over een periode van 10 jaar tot B-niveau levert 

fossielvrij over een periode van 10 jaar een reductie van 2.371.000 ton CO2 op. Met 

aardgasverwarming wordt deze reductie gereduceerd tot  845000 ton bij renovatie tot 

niveau B en tot 259000 ton bij renovatie tot niveau C.  

Het is belangrijk om er op te wijzen dat de renovaties bij verkoop (vrijwel) cumulatieve 

effecten hebben: er wordt immers elk jaar een groot volume woningen verkocht. Dat 

betekent dat renovatie bij verkoop na 10 jaar kan resulteren in een cumulatieve reductie 

van ca. 2.500.000 ton. Concreet betekent dit, dat de combinatie van beide maatregelen 

de CO2 emissies van het Vlaamse woningpark met ca. 4,87 miljoen ton zouden doen 

dalen over een periode van 10-15 jaar. Dat is een daling van meer dan 50% t.o.v. de 

totale huidige uitstoot van het Vlaamse woningpark (ca. 9,2 miljoen ton).    Indien er 
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voor wordt gekozen om aardgas te blijven toelaten is de gerealiseerde cumulatieve 

reductie niet alleen beduidend kleiner (1.735.000 ton bij renovatie tot niveau B, 566.000 

ton bij renovatie tot niveau C) maar wordt het veel moeilijker om de aanzienlijke 

resterende uitstoot (meer dan 3.000.000 ton) in de toekomst verder te reduceren.  

d. F-woningen (en lager) prioritair aanpakken 

Woningen met een F-label of lager veroorzaken disproportioneel veel CO2 emissies. Volgens onze 

schattingen zijn F-woningen (31% van het woningbestand) verantwoordelijk voor minstens 37% van 

de totale uitstoot van de Vlaamse woningenpark. Het specifiek richten van maatregelen op deze groep 

woningen is dus vanuit klimaatsstandpunt bijzonder efficiënt.  

Hoe?  

-Bij verkoop. Alle verkochte woningen moeten binnen tien jaar overschakelen op niet-

fossiele brandstoffen voor verwarming. Om uitstelgedrag te voorkomen, wordt na vijf 

jaar een koolstofheffing opgelegd die stevig toeneemt doorheen de tijd. Een ander 

probleem is ontwijkingsgedrag. De renovatieverplichting kan daarom uitgebreid worden 

naar alle eigendomsoverdrachten.   

-Geïnspireerd door het Schotse beleid: de verhuur van F-woningen (en lager) 

verbieden bv. vanaf 2030, van E-woningen vanaf 2035, van D-woningen vanaf 2040, 

van C-woningen vanaf 2045, en van B-woningen vanaf 2050. 

-Zittende eigenaar-bewoners: geen verplichting, maar proberen te overtuigen via 

nudging en door begeleidende maatregelen (zie verder punt e).   

Voordelen:  

-In dit segment, ca. 31% van de totale woningvoorraad of ca. 885.000 woningen in 

2018 (Vanderstraeten en Ryckewaert, 2020), valt op relatief korte termijn heel wat CO2-

winst te boeken. Volgens VEKA stoot een gemiddelde F-woning (en slechter) jaarlijks 

ongeveer 4,75 ton CO2 uit. 

-Niet-renoveerbare woningen om technische of economische redenen kunnen relatief 

gemakkelijk geïdentificeerd worden, zodat geen resources verloren gaan. Met 

uitzondering van erfgoed is sloop en heropbouw dan de enige oplossing. Wat sloop 

betreft, vormt recyclage een belangrijk aandachtspunt. Door een uitgekiende 

materialenkeuze kan de CO2-uitstoot bij heropbouw aardig gereduceerd worden.  

-Slecht gelegen niet-renoveerbare F-woningen, bv. ver van nutsvoorzieningen, van 

openbaar vervoer, enz. worden enkel gesloopt en niet heropgebouwd.  
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Aandachtspunten: 

-Het gaat vaak om oudere woningen (Vastmans, 2020) die wellicht in belangrijke mate 

eigendom zijn van kwetsbare bevolkingsgroepen met lage inkomens, lage scholing, 

bejaarden, beperkte kennis van het Nederlands, enz.  

-Bij clustering in bepaalde gebieden biedt een aanpak per wijk naar Nederlands 

voorbeeld een oplossing.  

-De sociale structuur van de eigenaars/bewoners van F-woningen is niet gekend. We 

veronderstellen dat er gelijkenissen zijn met die van de stookolieverbruikers (zie punt 

b). Verder nemen we aan dat alle F-woningen kunnen gerenoveerd worden: er bestaan 

immers geen cijfers over het aantal te slopen woningen.  

-Om de kloof te dichten tussen enerzijds de vereiste renovatiekosten en anderzijds de 

financiële middelen die ter beschikking staan van de woningeigenaars, zal bruto ca. 20 

miljard euro moeten gevonden worden in de periode 2022-2050.  

-Een renovatie van alle F-woningen (dus zowel zij die verkocht worden als die niet 

verkocht worden) over een periode van 10 jaar tot B-niveau levert fossielvrij jaarlijks 

ca. 309.000 ton CO2-winst op, resulterend in een totale daling van de CO2 emissies 

van 3.090.000 ton na 10 jaar. Indien geopteerd wordt voor verwarming met aardgas na 

renovatie tot B-niveau is de winst op 10 jaar 1.430.000 ton. Indien een renovatie tot C-

niveau wordt doorgevoerd met fossielvrije verwarming (warmtepomp of warmtenet) is 

de CO2 reductie na 10 jaar nog steeds 3.090.000 ton (niet-ETS) maar daalt de reductie 

tot  570.000 ton bij verwarming met aardgas.  

De geschatte winst bij renovatie van alle verkochte F-woningen naar B-niveau en 

fossielvrije verwarming is ca. 60.000 ton per jaar bij een fossielvrije renovatie. Over een 

periode van 10 jaar zou de cumulatieve winst dan 600.000 ton bedragen. De fossielvrije 

renovatie van alle verhuurde F-woningen over een periode van 10 jaar zou volgens 

onze berekeningen een totale reductie opleveren van ca. 570.000 ton.  Wanneer zowel 

verkochte als verhuurde F-woningen worden aangepakt dan bedraagt de totale 

reductie in jaarlijkse uitstoot dus ca. 1.170.000 ton per jaar indien deze woningen 

fossielvrij worden gemaakt. Indien men kiest voor aardgasverwarming wordt de 

reductie aanzienlijk kleiner: de reductie wordt dan 266.000 ton bij een renovatie tot B-

niveau en slechts 108.000 ton bij een renovatie tot C-niveau. Opnieuw is er hier een 

risico op lock-in.  

Wellicht valt het op dat de reducties na isolatie minder zijn dan verwacht zou worden 

op basis van de EPC-niveaus. Dit heeft alles te maken met de al hoger vermelde 
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(p)rebound effecten: bewoners van slecht geïsoleerde huizen verbruiken gemiddeld 

minder dan de helft van wat op basis van het EPC-certificaat wordt voorspeld.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de emissiereducties (niet-ETS) die met 

de voorgestelde maatregelen bereikt kunnen worden.  

 

 
Huidige 
emissies  

Na renovatie-fossielvrij Na renovatie-aardgas 
 

  
B-niveau reductie C-niveau reductie B-niveau reductie C-niveau reductie 

          

Alle woningen 9.100.000 0 -9.100.000 0 -9.100.000 5.600.000 -3.500.000 8.000.000 -1.100.000 
          

F-woningen 
verkocht 

600.000 0 -600.000 0 -600.000 321.000 -279.000 487.000 -113.000 

F-woningen 
verhuurd 

570.000 0 -570.000 0 -570.000 304.000 -266.000 462.000 -108.000 

F-woningen, 
verhuurd en 
verkocht 

1.170.000 0 -1.170.000 0 -1.170.000 625.000 -545.000 949.000 -221.000 

F-woningen, 
alle 

3.090.000 0 -3.090.000 0 -3.090.000 1.660.000 -1.430.000 2.520.000 -570.000 

          

Renovatie 
verkochte 
woningen 

2.500.000 0 -2.500.000 0 -2.500.000 1.610.000 -890.000 2.193.000 -307.000 

          

Renovatie 
verhuurde 
woningen 

2.371.000 0 -2.371.000 0 -2.371.000 1.526.000 -845.000 2.112.000 -259.000 

          

Renovatie 
verkochte en 
verhuurde 
woningen 

4.871.000 0 -4.871.000 0 -4.871.000 3.136.000 -1.735.000 4.305.000 -566.000 

          

Fossielvrije 
nieuwbouw 

32000 0 -32.000 
  

- 
 

- 
 

Vervangen 
stookolie door 
aardgas (geen 
extra isolatie)* 

2.684.000     2.018.000* -666.000   

 

Tabel 1 Overzicht van de reducties in CO2-uitstoot (niet ETS) gekoppeld aan verschillende maatregelen in de woningsector. 
De geschatte reductie is jaarlijks op het einde van een 10-jarige periode. *zonder verdere isolatiemaatregelen 
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Huidig verbuik 
(TWh fossiel)  

Na renovatie-fossielvrij (elektriciteit, TWh) Na renovatie-aardgas (aardgas, 
TWh) 

 

   
B-niveau reductie C-niveau reductie B-niveau reductie C-

niveau 
reductie 

 
aantal 

         

Alle 
woningen 

2785000 42,82 7,66 -35,16 10,94 -24,22 26,35 -16,47 37,64 5,18 

           

F-woningen 
verkocht 

157260 2,82 0,44 -2,38 0,67 -1,72 1,51 -1,31 2,29 0,53 

F-woningen 
verhuurd 

149000 2,68 0,42 -2,27 0,63 -1,63 1,43 -1,25 2,17 0,51 

F-woningen, 
verhuurd en 
verkocht 

306260 5,51 0,85 -4,65 1,30 -3,35 2,94 -2,56 4,47 1,04 

F-woningen, 
alle 

 
14,54 2,27 -12,27 3,45 -8,82 7,81 -6,73 11,86 2,68 

       
    

Renovatie 
verkochte 
woningen 

800000 11,76 2,20 -9,56 3,00 -6,56 7,58 -4,19 10,32 1,44 

onder B-
niveau 

582590 
     

    

Renovatie 
verhuurde 
woningen 

758000 11,16 2,09 -9,07 2,89 -6,18 7,18 -3,98 9,94 1,22 

onder B-
niveau 

552000 
     

    

Renovatie 
verkochte en 
verhuurde 
woningen 

1558000 22,92 4,29 -18,63 5,89 -12,74 14,76 -8,16 20,26 2,66 

onder B-
niveau 

1134590 
         

Fossielvrije 
nieuwbouw 

70000 0,15 
        

Vervangen 
stookolie 

door aardgas 
(zonder 

bijkomende 
isolatie)* 

612700      10,17  10,19 0 

           

 

Tabel 2 Overzicht van de impact van verschillende maatregelen in de woningsector op het resterend energieverbruik voor 
verwarming (elektriciteit (groen) of aardgas (rood)). De geschatte reductie in verbruik jaarlijks op het einde van een 10-
jarige periode. *zonder verdere isolatiemaatregelen levert dit geen energiewinst op 

Tabel 2 geeft de impact van de verschillende maatregelen op het energieverbruik in 

het Vlaams woningpark weer. Daaruit blijkt vooral hoe groot het effect van de 

maatregelen kan zijn: het Vlaams woningpark verbruikt nu volgens onze schattingen 

ca. 42 TWh voor verwarming en dat gaat voornamelijk over fossiele brandstoffen. 

Indien het gehele Vlaamse woningpark fossielvrij zou verwarmd worden op B-niveau 
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zou het totale verbruik teruglopen tot 7.66 TWh elektriciteit, een reductie tot minder dan 

20% van de huidige waarde. Indien men isoleert tot C-niveau is dit ca. 11 TWh. Wordt 

de voorziene warmte op basis van aardgas geleverd dan is er meer dan driemaal 

zoveel energie nodig terwijl de uitstoot zelfs met ongeveer een factor 4 stijgt. Dat 

spectaculaire effect is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de energie-

efficiëntie van warmtepompen die uitgaande van 1 kWh elektriciteit 3 tot 5 kWh warmte 

produceren.  

Zelfs indien de nodige elektriciteit hoofdzakelijk via gascentrales zou opgewerkt 

worden is er nog steeds veel minder energie (en dus aardgas) nodig wanneer de 

woningen fossielvrij gemaakt worden. Ruwweg kunnen onze woningen dan met 1/3 tot 

de helft van de hoeveelheid gas verwarmd worden in vergelijking met de hoeveelheid 

die nodig zou zijn als de huizen rechtstreeks met gas verwarmd worden. Dit verschil is 

belangrijk. Het volledig vergroenen van residuele gasuitstoot op huisniveau kan enkel 

door het gebruik van groen, synthetisch methaangas, dat geproduceerd wordt op basis 

van groene waterstof. Wellicht zal Vlaanderen op lange termijn groen methaan 

importeren, maar dit zal op kortere termijn een (te) dure brandstof blijven omwille van 

de lage rendementen in de productieketen en het feit dat er ook vanuit de industrie 

grote vraag naar groene waterstof zal zijn.  Dat resulteert in prijzen die wellicht meer 

dan 100€ per MWh zullen bedragen in de voorzienbare toekomst2. Vlaanderen heeft 

er dus alle belang bij van de hoeveelheid groen methaangas die nodig is te beperken 

en voor te behouden voor (industriële) processen waarvoor er geen alternatief 

voorhanden is. Elektrificatie van huisverwaming biedt hier dan ook het beste 

perspectief.  

Verder stelt zich natuurlijk de vraag of aan de bijkomende elektriciteitsvraag kan 

voldaan worden. Ten eerste dient opgemerkt te worden dat de bijkomende 

elektriciteitsvraag beperkt is. Een renovatieplicht tot B-niveau met elektrificatie van alle 

verkochte en verhuurde woningen resulteert in een bijkomende elektriciteitsvraag van 

ca. 4.3 TWh. De totale elektriciteitsconsumptie in België is op dit ogenblik ca. 80 TWh. 

Ervan uitgaand dat 50 TWh  van die consumptie in Vlaanderen wordt geconsumeerd 

is de bijkomende elektriciteitsvraag als gevolg van deze maatregel beperkt tot minder 

dan 9%. Die bijkomende vraag realiseert zich geleidelijk, aan het ritme van de 

renovaties. Bovendien is de evolutie voorspelbaar. Er kan hier dus zeker op 

geanticipeerd worden. Een tweede punt dat dikwijls wordt opgebracht is dat deze 

bijkomende elektriciteitsvraag geconcentreerd is in de winter en dat dit een gevaar voor 

 
2 Gorre et al., 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261919312681  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261919312681
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grote piekbelasting oplevert. Ook dit probleem is beperkt: in een goed geïsoleerde 

woning kan de warmtevraag gemakkelijk over de loop van dag en nacht worden 

uitgespreid. Bijkomende flexibiliteit in de vraag kan voorzien worden in de vorm van 

thermische buffervaten of batterijen. Dit hoeft niet noodzakelijk op individuele basis te 

gebeuren: op wijkniveau kan gewerkt worden met wijkopslag en lokale warmtenetten 

wat prijsefficiënter is. Bovendien is de voorspelbaarheid van de warmtevraag groot en 

kan de vreaag naar elektriciteit het elektriciteitsnet dusdanig worden aangestuurd dat 

excessieve investeringen in het elektrictiteitsnet vermeden worden. Dat neemt niet weg 

dat de beheersing van het net en de piekbelastingen wel degelijk grondig moeten 

onderzocht worden: ook hier is anticipatie en tijdige aanpassing belangrijk. Verder is 

het zo dat de distributienettten in landelijke gebieden vandaat soms al problematisch 

zijn, bv. voor het opvangen van PV-injectie (Protopapadaki & Saelens, 2017) 

 

e. Begeleidende maatregelen 

-De meeste hogergenoemde scenario’s vereisen intensieve begeleiding door 

energiecoaches die maatwerk kunnen leveren en desnoods zelf de leiding van de 

renovatie in handen kunnen nemen. Dit kan gebeuren in samenwerking met de 

woonmaatschappijen ( = lopende fusie van de vroegere sociale huisvestingsmaat-

schappijen en de sociale verhuurkantoren). Zij hebben de technische renovatiekennis 

en ervaring in het omgaan met kwetsbare groepen.  

-De bouwsector dient zich te reorganiseren volgens het principe van de one-stop shop, 

waarbij één aannemer de vaak erg uiteenlopende renovatiewerken coördineert. 

Vandaag gaan er teveel efficiëntiewinsten verloren door het gebruik van technologieën 

die slecht op elkaar aansluiten.  

-Bij gebrek aan financiële draagkracht van vele eigenaars-bewoners, privé-

verhuurders en huurders zullen bijzondere financieringstechnieken moeten 

ontwikkeld worden.  

-Een eerste mogelijkheid, geïnspireerd op de community land trust in de 

Angelsaksische wereld, is de oprichting van een ‘grondfonds’ dat de grond onder de 

woning koopt. Het geld dat op die manier beschikbaar komt voor de eigenaar-bewoner 

of verhuurder kan alleen gebruikt worden voor renovatie. Bij een latere verkoop van de 

gerenoveerde woning met inbegrip van de grond vloeien de middelen, eventueel met 

meerwaarde, terug naar het ‘grondfonds’. Op die manier ontstaat een rollend fonds dat 

wellicht ook sociaal gerichte privéinvesteerders kan interesseren via een PPS-formule.   
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-Een tweede piste vormt heat as a service (ESCO). Op die manier wordt de gebruiker 

ontzorgd en de financiële last gespreid doorheen de tijd. Schaaleffecten zorgen voor 

lagere energiekosten en door aggregatie ontstaat meer flexibiliteit.  

-Een derde scenario: bij privéhuurwoningen neemt bv. de woningmaatschappij de 

kosten en uitvoering van de renovatie op zich. In ruil besteedt de eigenaar de verhuur 

voor een bepaalde periode uit aan de woningmaatschappij tegen een gunstige prijs.   

-Aangezien de renovaties vaak zeer ingrijpend zullen zijn, stelt zich het probleem van 

de tijdelijke herhuisvesting van de bewoners tijdens de werken. De gemeentebesturen 

en de lokale woonmaatschappijen moeten daarbij hun verantwoordelijkheid opnemen. 

Andere maatregelen zullen de mobilisatie van tweede woningen en de installatie van 

tijdelijke containerwoningen moeten faciliteren.   

 

f. Sociale huursector 

-De sociale huursector speelt momenteel geen voortrekkersrol wat energetische 

renovatie betreft (Heylen en Vanderstraeten, 2019) en dat moet veranderen. In bv. 

Nederland nemen de woningbouwcorporaties het voortouw bij de verduurzaming van 

het residentieel patrimonium (Klimaatakkoord, 2019). Bovendien zijn die wijken vaak 

erg geschikt voor een warmtenet. Ook in Vlaanderen kan de overheid hier zijn rol van 

leading innovator waarmaken.  

-De grotere eenvormigheid van sociale huurwoningen tegenover de privésector opent 

mogelijkheden voor het realiseren van schaaleffecten. Ook technologisch moeten de 

woonmaatschappijen een voorbeeldfunctie vervullen: welke isolatie- en 

verwarmingsmethoden leveren in de praktijk de beste resultaten op tegen een 

betaalbare prijs.  

-Dit veronderstelt een ambitieus renovatieprogramma in de sociale huursector dat voor 

de komende tien jaar kan begroot worden op bruto bijna 1 miljard euro per jaar 

(Ryckewaert at al., 2019). Dit kan in beperkte mate gefinancierd worden via een 

renteloze lening waarbij de bewoner maandelijks bijdraagt a rato van de besparing op 

de verwarmingskosten dankzij de renovatie.  
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-Tijdspad:  

2025: geen D-E-F-woningen meer; 

2028: geen C-woningen meer; 

2030: geen B-woningen meer.  

-Vlaanderen heeft rechtstreeks of onrechtstreeks zowat alle hefbomen in eigen 

handen. VEKA kan instaan voor de monitoring. 

 

g. Scholen en overheidsgebouwen 

De energie-efficiëntie van heel wat overheidsgebouwen en scholen – gaande van 

kleuteronderwijs tot universiteiten – is vaak ondermaats. Die problematiek is door de 

Covid-19 pandemie en de daaraan verbonden ventilatievereisten nog urgenter 

geworden. Voor een gedetailleerde bespreking van de energetische problemen bij de 

schoolinfrastructuur verwijzen we naar SERV (2019). Dezelfde studie stelt een aantal 

financiële scenario’s voor om de klimaatambities tegen 2050 te kunnen realiseren. 

-Via verhuurmodellen of energiegemeenschappen kan er snel geïnvesteerd worden in 

zonnepanelen zonder noemenswaardige overheidsuitgaven.  

-Wat isolatie betreft lijkt een bijkomende overheidsuitgave van bruto ongeveer 1 

miljard euro per jaar onvermijdelijk.  

-Vlaanderen heeft met uitzondering van de federale overheidsgebouwen rechtstreeks 

of onrechtstreeks zowat alle hefbomen in eigen handen.  

 

h. Koolstofheffing op fossiele huisbrandstoffen 

Heeft de voorkeur in de wetenschappelijke literatuur en heel wat Westerse landen of 

regio’s gebruiken reeds dit prijsinstrument.   

Voordelen:  

-Gemakkelijk te implementeren; 

-Transparant voor belastingplichtigen;  

-Verschillende isolatie- en verwarmingstechnologieën kunnen vrij met elkaar 

concurreren, zodat de burgers zelf kunnen beslissen welke energie-efficiënte 

oplossingen het meest aan hun behoeften voldoen.  

-Bevordert het geconcentreerd wonen want energie-efficiënter.  
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Aandachtspunten:  

-Wordt gemakkelijk geassocieerd met een belastingverhoging, maar dat hoeft niet zo 

te zijn. De opbrengst van een CO2-belasting kan deels terugvloeien naar de burgers, 

bijvoorbeeld via een verhoging van de belastingvrije schijf in de personenbelasting. 

Een ander gedeelte kan gebruikt worden voor specifieke sociale correcties om 

energiearmoede te bestrijden.  

-Momenteel zijn de belastingen en heffingen op elektriciteitsverbruik veel zwaarder dan 

die op aardgas of stookolie, wat de rendabiliteit van warmtepompen ernstig ondermijnt. 

Uitgaande van een gelijke CO2-heffing op alle energiedragers komt Baetens (2021) tot 

de vaststelling dat een CO2-belasting van 110 euro per ton niet tot een 

belastingverhoging zal leiden: een gemiddeld gezin zou per jaar een ongewijzigd 

bedrag betalen en hetzelfde geldt voor de lagere inkomensgroepen. Het voornamelijk 

oudere gedeelte van de bevolking dat nog met stookolie verwarmt zou wel meer 

betalen. Een dergelijke tax shift kan in fasen worden doorgevoerd zodat de burger 

vooruit kan plannen en de voor haar/hem optimale oplossing kan kiezen.  

 

Figuur 2 Taksen en heffingen op verschillende vormen van energie in Vlaanderen: elektriciteit wordt veel zwaarder belast 
dan andere huisbrandstoffen (Baetens, 2021, https://rubenbaetens.medium.com/carbon-taxes-3e4ffa3db059) 

 

-Via het automatische systeem van loonindexering kan een koolstofheffing de 

arbeidskosten omhoog stuwen, met alle gevolgen van dien voor onze 

concurrentiekracht. De CO2-belasting op huisbrandstoffen wordt daarom best uit de 

gezondheidsindex gehouden.  

-Een koolstofheffing veronderstelt hoe dan ook een intense samenwerking met het 

federale niveau om een coherent kader uit te werken.  
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-Voor een gedetailleerd scenario verwijzen we naar PWC (2019). Wellicht geïnspireerd 

door het Franse voorbeeld suggereren zij een heffing van 10 euro per ton CO2 in 2021, 

jaarlijks met 10 euro te verhogen tot 100 euro per ton CO2 in 2030 (We merken op dat 

dit eindbedrag goed overeenkomt met de simulatie van Baetens (2021) die 110 euro 

per ton voorstelt). Dit zou voor gebouwen een vermindering van de uitstoot 

veroorzaken met 2,4 miljoen ton CO2 tegen 2030. Een dergelijke koolstofheffing zou 

tussen 2021 en 2030 bijna 6 miljard euro opbrengen.  

 

i. Hervorming energieprestatielabels 

Het verband tussen bv. de huidige EPC-labels en het daadwerkelijke energieverbruik 

van woningen is zwak (Macjen et al., 2013; SERV, 2019). Bovendien moet er veel meer 

focus zijn op de CO2-intensiteit per kWh energieverbruik voor verwarming. Als een 

woning wat meer energie verbruikt per m2, maar de verwarming gebeurt met niet-

fossiele brandstoffen dan is het probleem veel minder groot. Bij gebrek aan een 

doeltreffend meetinstrumentarium dreigen we de burgers op te zadelen met dure 

renovaties die uiteindelijk weinig effect uitoefenen op de daadwerkelijke CO2-

uitstoot. Een herwerking van de labels waarbij rekening wordt gehouden met de 

daadwerkelijke, gedocumenteerde effecten op de CO2-uitstoot in plaats van met de 

voorspelde effecten. Bovendien moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

energie-efficiëntie en uitstoot.  

 

4. Knelpunten aan de aanbodzijde  

-Het heeft geen zin de bevolking allerlei technische verplichtingen op te leggen indien 

het  bouwbedrijf niet de productiecapaciteit heeft om die te realiseren. Dit lokt alleen 

felle prijsstijgingen en lange levertermijnen uit met alle frustraties van dien. Een 

nauwgezette monitoring van de productiecapaciteit van het bouwbedrijf is meer 

dan noodzakelijk, zodat het beleid tijdig kan bijgestuurd worden.   

-De sector kampt momenteel al met heel wat knelpuntberoepen, zoals installateurs, en 

een gebrek aan specifieke scholing voor renovatieopdrachten. Bovendien gaan door 

een ongunstige leeftijdsopbouw de komende jaren veel bouwvakkers met pensioen, 

terwijl de instroom van jongeren eerder beperkt blijft. En dat terwijl het aantal 

arbeidsintensieve renovaties in Vlaanderen de komende jaren zal moeten verdubbelen 

(Vastmans en Buyst, 2019).  
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-Op extra buitenlandse arbeidskrachten moeten we niet te veel rekenen. De 

legendarische Polish plumber is ondertussen op zijn retour onder meer door de 

stijgende levensstandaard in eigen land. Bovendien staat heel Europa voor dezelfde 

renovatie-uitdaging, wat  onvermijdelijk zal leiden tot een concurrentieslag voor het 

aantrekken van dezelfde beroepsprofielen.  

-Vlaanderen moet dus snel maatregelen nemen om een loopbaan in het bouwbedrijf 

aantrekkelijker te maken. Hetzelfde geldt voor de opleidingen van geschoolde 

bouwvakkers.  

-Werklozen, leefloners en andere niet-actieven moeten naar een loopbaan in de 

bouwsector gestuwd worden. Ook de sociale economie kan een belangrijke bijdrage 

leveren.  

-In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aantal vaak jonge werklozen nog steeds 

behoorlijk groot. Bijzondere maatregelen zijn nodig om hen in Vlaanderen aan de slag 

te krijgen.  
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Omschrijving voorgestelde maatregel  

De uitstoot van de landbouwsector (met een aandeel van 16% van de niet-ETS emissies in 2019) bleef 

relatief stabiel over de periode 2005-2019. Het uitblijven van een significante daling van de uitstoot 

van de sector is niet in verhouding met de investeringen van de Vlaamse overheid in de land- en 

tuinbouw. In het tweede advies van het klimaatpanel werd reeds aangehaald dat een fundamentele 

herstructurering van de Vlaamse landbouw aan de orde is, met een doordachte reductie van de 

veestapel. Ook op ketenniveau biedt een dergelijke transitie opportuniteit, van boer tot bord. De 

uitbouw van een voedingssector met een gezonder balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten 

kan beschouwd worden als een kans voor innovatie in de voedingssector en een stap richting gezonde 

eetgewoonten.   

Context 

De uitstoot van de landbouwsector, met een aandeel van 16% van de niet-ETS emissies in 2019, bleef 

vrijwel stabiel over de periode 2005-2019. In absolute termen bedraagt de uitstoot ca. 7 miljoen ton 

CO2eq. Belangrijk om vermelden is dat maar 2 miljoen ton van deze uitstoot aan energiegebruik in de 

landbouw te wijten is: het is daarom duidelijk dat een significante reductie van de uitstoot in de 

landbouw niet kan zonder aandacht te besteden aan de niet-energetische emissies.  Het VEKPT-

voortgangsrapport 2021 maakt melding van diverse maatregelen in het domein landbouw om die 

uitstoot te doen dalen. We stellen vast dat de maatregelen met betrekking tot de emissies uit de 

veehouderij gericht zijn op de verhoging van de efficiëntie. Het betreft innovaties die een daling van 

de broeikasgasemissies beogen zonder aan de omvang van de veestapel te raken. Daarnaast wordt er 

ook ingezet op onderzoek, innovatie en kennisdeling.    

Hoewel de gekozen maatregelen wel degelijk gericht zijn op een reductie van de broeikasgasemissies, 

zijn ze ontoereikend om significant de uitstoot van de land- en tuinbouwsector te reduceren. Ze gaan 

bovendien voorbij aan de realiteit waarbij de land- en tuinbouwers grote investeringen maken om 

tegemoet te komen aan strengere milieunormen, en terzelfdertijd geconfronteerd worden met een 

zeer zwakke positie in de keten en toenemende druk van de publieke opinie inzake de duurzaamheid 

van de sector. Bovendien zal de effectieve reductie heel wat lager uitkomen dat verwacht, gezien de 

energiereductie in de glastuinbouw overschat is, evenals de reductie van de enterische emissies door 

aangepast krachtvoeder.  

In deze context, formuleren we drie actiepunten die zeker aandacht verdienen om het huidige VEPK 

kracht bij te zetten met het oog op een significante reductie van de emissies van de Vlaamse 

landbouw.  

Ten eerste is een doordachte reductie van de veestapel noodzakelijk. Het significant naar omlaag 

brengen van de CO2- emissies gekoppeld aan ons landbouwsysteem noodzaakt een grondige reflectie 

en analyse met betrekking tot de impact van onze veeteelt op de klimaat- en ruimteproblematiek. 

Studies wereldwijd hebben intussen uitgewezen dat het ruimtebeslag van veeteelt, en zeker van het 

kweken van herkauwers voor vleesconsumptie, excessief is2 . Hoewel technologie kan helpen om deze 

emissies te reduceren is een significante reductie van de totale uitstoot van onze landbouw onmogelijk 

te realiseren met de huidige dierenaantallen. Een doordachte reductie dringt zich hier op en zou ook 

grote milieuwinsten opleveren die niet direct gerelateerd zijn aan klimaat waaronder een 

vermindering van de druk van stikstof op grond- en oppervlaktewater, op luchtverontreiniging, een 

vergroting van de beschikbare ruimte voor natuur (inclusief herbebossing), gezondheid en recreatie 

en een herstel van de  biodiversiteit.  

 
2 Zie bv. https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food met de daarin vermelde referenties 

https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
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Ten tweede dringt een meer expliciete investering in de eiwittransitie zich op. De effecten van  het 

lokaal reduceren van de veeteelt moeten hand in hand gaan met veranderingen in onze 

eetgewoonten. Een eiwittransitie, waarbij een groot gedeelte van onze eiwitten niet langer van 

dierlijke oorsprong zijn (en dus plantaardig en/of industrieel geproduceerd worden) is daarbij 

essentieel. Hierbij dient niet enkel nagedacht worden over manieren om ons eetpatroon bij te stellen 

maar moet ook voldoende aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van landbouw/industriële 

businessmodellen voor onze landbouw die op een dergelijke transitie kunnen inspelen. 

Ten derde is er een groot potentieel inzake groene energie in de landbouw. Het landbouwbedrijf 

gebruikt op dit moment heel wat fossiele energie. Enerzijds is er de brandstof noodzakelijk voor de 

landbouwvoertuigen; anderzijds is er een beperkte tot zeer grote vraag naar verwarming, bijvoorbeeld 

voor serres en stallen. Er is een noodzaak en potentieel, zowel bij boer als maatschappij, om in te 

zetten op een energetisch klimaatneutraal landbouwbedrijf.  

Klimaatimpact 

Het kan niet ontkend worden dat landbouw een groot impact heeft op grondbeslag, natuur, milieu, 

broeikasgassen en luchtverontreiniging. Dit is in Vlaanderen zeer expliciet het geval, vooral omdat we 

in verhouding tot de bevolking een zeer grote veestapel hebben. Vlaanderen tracht de impact van de 

veehouderij op milieu en klimaat onder controle te houden met een steeds striktere regelgeving, 

steeds strengere normen, en een dure mestverwerking en een zeer hoge kost voor de handhaving van 

de regelgeving. De kosten van deze investeringen zijn echter niet evenredig met de baten. Dat geldt 

op alle niveaus, en zeker ook op vlak van klimaatimpact. 

Keulemans (2021) rekende in het kader van een VLM-studie een scenario door voor de effecten van 

de vermindering van de Vlaamse veestapel op milieu en omgevingsparameters. Het hieronder 

voorgestelde scenario is vooral gericht op het vrijmaken van landbouwgrond, vooral in Vlaanderen.  

Het betreft een reductie van de varkenssector met 15%, met 10% van de pluimveesector, met 25% in 

de melkveesector en met  20% in de zoogkoeiensector. Het voorgestelde reductiescenario is min of 

meer equivalent met de vermindering van de Vlaamse consumptie van dierlijke eiwitten, die de Hoge 

Gezondheidsraad voorstelt. Het reductiescenario impliceert dat onze export grotendeels onveranderd 

kan blijven, zodat de veranderingen in Vlaanderen geen productie-uitbreiding buiten Vlaanderen 

impliceren en daar ook geen extra grondbeslag (en ontbossing en C leakage) met zich brengt.  

In het kader van dit rapport beperken we ons tot de impact van een gecontroleerde reductie op de 

uitstoot van broeikasgassen. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in tabel 1. In dit 

scenario dalen de emissies in Vlaanderen met ca. 1 miljoen ton CO2e. De reductie van de oppervlakte 

nodig voor krachtvoeder bedraagt 132.621 ha en deze vermindering wordt uitsluitend in het 

buitenland gerealiseerd. De vermindering voor ruwvoeder (gras en silomaïs) binnen Vlaanderen 

bedraagt 80.940 ha. De oppervlakte die vrijkomt van de intensieve veeteelt zou kunnen gebruikt 

worden op twee manieren. In de eerste plaats kan ingezet worden op herstel van natuurlijke 

ecosystemen zoals bossen, en laagveengebieden in riviervalleien. Dit resulteert in negatieve emissies 

in de LULUCF sector, een noodzaak om tot klimaatneutraliteit te komen in de EU in 2050. Herstel van 

laagveengebieden biedt ook kansen voor adaptatie aan toenemende overstromingsrisico’s.  Op de 

tweede plaats kunnen rond natuurgebieden eventueel buffers voorzien worden met laagproductieve 

en meer natuur-inclusieve landbouw. Dat komt de typische landbouwsoorten ten goede en opent 

perspectieven voor de uitbouw van businessmodellen gebaseerd op korte keten, prijspremiums en 

Payments for Ecosystem Services, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe GLB ecoschema’s (pijler 1) 

of de bestaande GLB Agromilieu- en klimaatmaatregelen (pijler 2).         
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Op basis van de voorgestelde reductie van de veestapel kan ook de ammoniakreductie drastisch 

verminderd worden tot 29.846 ton, een reductie met 18%. Deze vermindering zal het stikstof-

emissieprobleem beter beheersbaar maken. Daarnaast zullen bijkomende maatregelen zullen nodig 

zijn, zoals emissiearme stallen, betere mestopslag en mesttoediening, relocatie van bedrijven nabij 

natuurgebieden en aangepast voeder. 

Tabel 1: Effect van vermindering van de  veestapel op milieu en omgevingsparameters 

Parameter Varkens 

15% reductie 

Pluimvee(vlees)   

10% reductie 

Melkkoeien 

25% reductie 

Zoogkoeien 

20% reductie 

Totaal 

Aantal dieren - 1.748.507 - 23.136.130 - 102.500 - 40.000  

Oppervlakte krachtvoeder buiten 
Vlaanderen (ha) 

- 72.215 - 29.976 - 24.980 - 5.450 - 132.621 

Oppervlakte ruwvoeder binnen 
Vlaanderen (ha) 

  - 65.328 - 15.612 - 80.940 

NH3 emissie (ton) - 2.403 - 328 - 2.738 - 1092 - 6.561 

CH4 (CO2 eq)  (kton) -120.188 0 - 569.000 - 104.900 - 794.088 

N2O emissie CO2eq  (ton) - 44.625 - 4.760 - 142.800 - 54.740 - 246.925 

CO2 emissie (kton) - 14.079 - 18.772 - 31.778 - 12.202 - 76.831 

Totaal reductie BKG veeteelt in 
Vlaanderen (kton CO2eq) 

- 178.892 - 23.532 - 743.578 - 85.921 - 1.031.923 

 

BKG buiten Vlaanderen akkerbouw 
voor krachtvoeder (kton) 

- 3.105 - 1.289 - 1.073 - 234 - 5.701 

Totaal BKG incl. buiten Vlaanderen 
(kton) 

- 181.997 - 24.821 - 744.651 - 86.038 - 1.037.624 

Bron: Keulemans (2021 – nog niet gepubliceerd) 

 

Op vlak van energie is er een noodzaak en potentieel, zowel bij boer als maatschappij, om in te zetten 

op een energetisch klimaatneutraal landbouwbedrijf. Sinds de eeuwwisseling werden hiervoor heel 

wat WKK-eenheden, gebouwd om de energetische behoeften op “duurzame” wijze te dekken. Dit 

gebeurde soms op basis van lokaal toegankelijke biobrandstoffen, maar vooral op basis van vloeibare 

of gasvormige fossiele brandstoffen. In sommige gevallen werd de geproduceerde CO2 tevens gebruikt 

om de groeiprocessen in serres te versnellen. Dit werd vanuit de overheid ondersteund d.m.v. van 

subsidies en WKK-certificaten en in sommige gevallen ook groenestroom-certificaten. 

Daarenboven liggen boerderijen vanzelfsprekend vooral in landelijke gebieden die gekenmerkt 

worden door “zwakke netten” die het niet altijd mogelijk maken om de afname van de elektrische 

stroom substantieel te vergroten, dan wel om de injectie van duurzame stroom verder op te drijven. 

Ondertussen is er dankzij de technologische vooruitgang het mogelijk geworden om zowel het 

(warmte)verbruik als de lokale elektriciteitsproductie grondig te verduurzamen tot een quasi 

klimaatneutraal niveau. De warmtevraag kan in vele gevallen gedekt worden door moderne 
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warmtepomptechnologie. Op dit moment lopen er al pilots (bijv. Transfarm project) waarbij stallingen 

volledig geëlektrificeerd zijn3. 

Voor de lokale opwekking kan traditioneel de dakoppervlakte van de gebouwen gebruikt worden, 

maar dit is veelal onvoldoende, tot ongewenst ingeval van serres. Nieuwe technologieën onder de 

noemer “Agri-PV” tonen aan in verschillende pilootinstallaties in ons land en de buurlanden dat een 

combinatie van een partiële overdekking van de geteelde gewassen met zonnepanelen een win-win 

oplevert: er wordt substantieel meer groene stroom geproduceerd en de gewassen genieten van een 

verhoogde bescherming tegen uitdroging, hagel en verbranding in geval van hittegolven. Uit proeven 

blijkt dat sommige soorten zelfs een hogere opbrengst opleveren in deze installaties. 

Betreffende de transportbrandstoffen is er, net zoals bij alle vormen van vervoer, een sterke omslag 

naar meer elektrificering. Zo worden elektrische tractoren door meerdere firma’s al aangeboden. De 

trend verdere robotisering zal dit nog verstreken. De problematiek van de zwakke netten wordt hierbij 

omzeild door de verhoogde zelfconsumptie van de lokaal geproduceerde elektriciteit, ondersteund 

door batterij-eenheden. 

Het potentieel om zo uitstoot en energie te besparen is alsnog voorwerp van onderzoek en wordt 

uitgetest in een aantal pilootprojecten (Vlaams en EU). Op dit punt valt het aan te bevelen dit verder 

op te volgen en te ondersteunen, gezien deze omslag gebaseerd is op nu reeds beschikbare en 

betaalbare technologie die op korte termijn kan uitgerold worden. 

Overheidskost 

Het landbouwbeleid wordt Europees gestuurd, waarbij het Vlaamse landbouwbeleid geheel ingebed 

zit in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Subsidies voor de Vlaamse landbouwer zijn 

dus gerelateerd aan keuzes op Europees niveau, en de kosten voor de steun aan de sector worden 

dus deels gedragen door Europa. We geven hieronder de vereenvoudigde versie van tabellen weer 

die ook in de detailteksten van het tweede advies van het klimaatpanel zijn opgenomen. Tabel 2 

illustreert de omvang van de rechtstreekse steun aan Vlaamse landbouwbedrijven. Los van het feit 

wie welk deel van de kosten draagt, Europa of Vlaanderen, stellen we vast dat dit om aanzienlijke 

budgetten gaat. Tabel 3 toont het aandeel rechtstreekse steun in het bedrijfsinkomen. Hier stellen we 

vast dat de veehouderij - en in het bijzonder de bedrijven in de sectoren melkvee, vleesvee en rundvee 

gemengd – voor hun inkomen grotendeels afhankelijk zijn overheidssteun. Daarbovenop investeert 

de Vlaamse overheid uiteraard ook in onderzoek en ontwikkeling in de Vlaamse land- en tuinbouw. 

Ook daar neemt de veehouderij een groot deel van in beslag.  

  

 
3 https://set.kuleuven.be/en/about-us/transfarm 
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Tabel 2: Rechtstreekse steun aan Vlaamse landbouwbedrijven* per type steun, 2016, in miljoen euro 

 2016 

Bedrijfstoeslag/toeslagrechten - 
Basisbetaling 129,6 

Vergroening 65,7 

Jonge landbouwers 3,7 

Herverdelingsbetaling** 0,7 

Zoogkoeienpremie 21,8 

Premie slachtkalveren 2,2 

Totaal 223.6 

* inclusief Vlaamse landbouwers met gronden in Vlaanderen en Wallonië, ** enkel voor gronden in Wallonië 

Bron: Departement Landbouw en Visserij 

 

Tabel 3: Aandeel van de rechtstreekse steun in bedrijfsinkomen, %, 2016 

Activiteit Aandeel % 

akkerbouw 34,3 

groenten en sierteelt onder glas 0,1 

groenten in openlucht en fruit 2,9 

Sierteelt en boomkwekerijen in openlucht 0,3 

melkvee 37,2 

vleesvee 81,6 

rundvee gemengd 44,4 

varkens en pluimvee 9,9 

gewassen gemengd 15,4 

veeteeltcombinaties 35,2 

gewassen - veeteelt 39,3 

Bron: Departement Landbouw en Visserij 

Het laat geen twijfel dat ook de overheidskosten aan de consumptiezijde hoog zijn, maar moeilijk te 

becijferen. Ongezonde eetgewoonten leiden tot kosten op zowel het Belgisch als het Vlaamse niveau. 

Het betreft toenemende investeringen in gezondheidspreventie, hetgeen een Vlaamse materie is. Nog 

meer alarmerend zijn de kosten gerelateerde aan de voedings-gerelateerde ziekte, hetgeen een 

federale materie is. Er is bovendien steeds meer onderzoek naar de relatie tussen groene ruimte en 

gezondheidszorg. Zo focuste het GRESP-HEALTH project op hoe groene ruimte een impact heeft op de 

verkoop van medicatie (cardiovasculair, astma, antidepressiva)4. Het project NAMED onderzocht dan 

weer de relatie tussen groene ruimte en geestelijke gezondheid in Brussel.  

Sociaaleconomische impact  

We merkten reeds op dat de Vlaamse overheid aanzienlijke bedragen moet voorzien als 

inkomenssteun aan landbouwers die veeteelt bedrijven. Als het gaat over vleesteelt bestaat zelfs meer 

dan 80% van het landbouwinkomen uit subsidies. Het is dan ook niet meer dan logisch en noodzakelijk 

om de impact te evalueren van een alternatief beleid m.b.t. rundveeteelt: op dit ogenblik hebben we 

immers een situatie waarbij we een sector die buitenmatig veel broeikasgassen produceert ook 

buitenmatig subsidiëren. Een alternatieve strategie kan niet alleen goedkoper zijn maar kan ook tot 

een belangrijke reductie van de broeikasgasemissie leiden en, ook zeer belangrijk, Vlaamse ruimte 

 
4 https://www.sciensano.be/en/projects/impact-green-blue-spaces-specific-morbidity-and-cause-specific-
mortality-belgium 
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vrijmaken voor natuur en/of andere activiteiten die wel een duidelijke meerwaarde opleveren voor 

de Vlaamse economie. Er zijn echter ook bedrijfsgebonden sociaaleconomische motieven voor een 

gedeeltelijke afbouw van de veestapel.  

Een afbouw van de veestapel en een sterkere focus op de eiwittransitie zijn ook geheel in lijn met de 

uitgeschreven visie 2050 met toekomstbeelden van Vlaanderen Circulair5. Daarin is onder meer sprake 

van een daling van de veestapel en een daling van de vleesconsumptie. Verwacht kan worden dat het 

veehouderijlandschap de komende decennia grondig zal wijzigen. Het is een opportuniteit van de 

Vlaamse Overheid om hierop te anticiperen.  

De landbouwer wordt vaak ten onrechte genoemd als het slachtoffer van een afbouw van de 

veestapel. De realiteit is echter anders. Zoals reeds hierboven vermeld betreft het sectoren in de 

landbouw die sterk afhankelijk zijn van overheidssteun. Door net in te zetten op een reductie, kan de 

overheid (jonge) landbouwers een eerlijk perspectief bieden en komen er middelen vrij voor andere, 

meer toekomstgerichte projecten. Het gaat geenszins om een volledige afbouw van de veestapel, wel 

om het streven naar een gezondere omvang van de veestapel.  

Ook op vlak van psychisch-sociaal welzijn heeft dit streven een meerwaarde. De druk op de 

landbouwers vanuit de maatschappij is bijzonder groot. Deze problematiek wordt steeds groter, niet 

alleen bij oudere landbouwers. Ook jonge landbouwers lijden steeds meer onder de onzekerheid en 

de druk van de publieke opinie.  

De afbouw van de veestapel moet, zoals eerder vermeld, hand in hand gaan met het herstel van 
ecosystemen en herbebossing. Dit beleid heeft ook op psychisch-sociaal vlak heel wat troeven. Een 
wetenschappelijke studie van Vlaamse onderzoekers toont aan dat natuurlijke omgeving en groene 
ruimte ecosysteemdiensten opleveren die de gezondheid en welzijn van de burger bevorderen. De 
aanwezigheid, nabijheid en mate van natuurlijkheid zijn daarbij bepalende factoren voor de impact op 
gezondheid en welzijn.  

Reflectie op de Green Deal in Vlaamse context 

Naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift ‘Ruimte’ schreven Tessa Avermaete, Wannes 

Keulemans, Olivier Honnay en Gerard Govers reeds een reflectie op de Farm to Fork strategie, met 

inbegrip van de consequenties en bedenking bij de implementatie van dit beleid op Vlaams niveau6. 

We beperken ons in deze sectie tot een samenvatting.   

De Vlaamse landbouwer bouwt zijn business plan vandaag op basis van de huidige marktsituatie, het 

huidige landbouwbeleid en laat zich inspireren door de strategie en de visie van Europa. Dat lijkt 

vanzelfsprekend, doch het gaat voorbij aan een aantal cruciale vragen. Hoe weerbaar is de 

landbouwer indien de koers van het beleid de komende decennia omslaat? Wat zijn de gevolgen 

indien de doelstellingen van de Boer tot Bord strategie niet de gewenste resultaten opleveren? Het 

voorgestelde landbouwbeleid lijkt immers moeilijk te verzoenen met de klimaatdoelstellingen. Daar 

waar op beleidsniveau verantwoordelijkheden slechts gelden over één legislatuur, lopen de 

investeringen van de Vlaamse landbouwer vaak over decennia, én niet te vergeten, overstijgen ze 

generaties. Beleidsmakers zijn het aan de (jonge) landbouwers verplicht om die reflectie in te bouwen 

wanneer ze innovaties en investeringen in de agrarische sector stimuleren. Die reflecties moeten 

resulteren in becijferde scenario’s die als basis kunnen dienen voor rationele beslissingen. Daarbij 

mogen we niet verwachten dat aan alle wensen voldaan kan worden of dat een status quo haalbaar 

 
5 https://vlaanderen-circulair.be/  
6 Avermaete, T., Keulemans, W., Honnay, O., Govers, G., 2021. Een Europees kompas voor de Vlaamse 
landbouw. Een oproep aan beleid en wetenschap. Ruimte 51, p60-63. 

https://vlaanderen-circulair.be/
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zou zijn in de komende decennia: tijdig plannen en de nodige regelgeving voorzien om moeilijke 

transities mogelijk te maken is dus de boodschap. 

In de F2F strategie worden zeer specifieke doelen gesteld, zoals de uitbreiding van het areaal aan 

biologische landbouw, de reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen 

en het streven naar verbinding tussen boer en burger. De onderbouwing voor deze keuzes evenals 

een gekwantificeerde impact van deze maatregelen ontbreekt echter. Dat geldt ook voor de inpassing 

van de F2F strategie het bredere Europese kader. De F2F-strategie spreekt wel over raakpunten met 

andere strategieën, zoals de Biodiversiteitsstrategie 2030 die ook een beslag op landbouwgrond zal 

leggen, maar het is nodig om dit meer te verduidelijken. Hetzelfde geldt voor de geopperde groene 

businessmodellen. Simulaties van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese commissie aan de 

aanbodkant tonen aan dat implementatie van de F2F-strategie zal leiden tot forse productieverliezen, 

significante lekkage van broeikasgasuitstoot naar het buitenland, en ook tot uitbreiding van het EU-

landbouwareaal. Dit is moeilijk te verzoenen met een doortastend klimaatbeleid.   

De uitdagingen voor Europa zijn enorm, de middelen beperkt en de urgentie groot. Daarom dient een 

landbouwstrategie voort te bouwen op wetenschappelijke inzichten en uit te gaan van de diverse 

noden en het potentieel van de Europese regio’s, rekening te houden met de economische realiteit 

en zuurstof te geven aan toekomstige generaties. Ze moet ook compatibel zijn met de andere 

doelstellingen die Europa zich stelt (op vlak van klimaat en biodiversiteit) en perspectieven bieden aan 

jonge landbouwers die toekomstgericht een bedrijf willen uitbouwen. Die strategie ontwikkelen en 

voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden is een reusachtige taak. 

Besluit 

Vlaanderen heeft enorm veel troeven in handen om een meer duurzaam voedselsysteem uit te rollen. 

De regio beschikt over kennis en expertise van landbouw tot gezonde voeding, van boer tot bord, 

vruchtbare gronden, gemotiveerde jonge krachten in de voedingssector, landbouwproducten van 

topkwaliteit en innovatieve, performante bedrijven. De middelen worden echter nog teveel 

versnipperd en een duidelijke toekomstvisie ontbreekt. Er is een visie en strategie nodig die het tij 

keert inzake ongezonde en milieubelastende consumptiepatronen. Die visie moet uitgaan van een 

klimaatvriendelijk landbouwsysteem: daarvoor zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aan het 

huidige beleid noodzakelijk: een geleidelijke en beperkte afbouw van onze veestapel, een 

eiwittransitie en een focus op lokale, on-farm energieproductie. Ook andere elementen blijven 

belangrijk: er is nood aan een omgevingsbeleid dat de betonnering van Vlaanderen tegengaat, de 

milieuproblemen ten gronde aanpakt en de biodiversiteit fundamenteel herstelt. En ten slotte is er 

nood aan een beleid dat alle actoren in de keten, en in het bijzonder jonge landbouwers, ondersteunt 

en aanmoedigt om toekomstgericht te investeren. Tenslotte wijzen we op de valkuilen van de Boer-

tot-Bord strategie, die voor een aantal doelstellingen niet strookt met de huidige wetenschappelijke 

inzichten en een aantal fundamentele knelpunten niet benoemt, waaronder de omvang van de 

veestapel in een aantal Europese regio’s.  
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Een beknopte update 
 

In het tweede advies van het klimaatpanel (september 2019) werd de doelstelling om tegen 2030 

een reductie van 51 % te bereiken voor de afvalsector als ambitieus maar realistisch beschouwd voor 

zover de genomen en reeds voorziene maatregelen vasthoudend worden uitgevoerd. Essentiële 

maatregelen om de gestelde doelstellingen te bereiken zijn: 

1. De vermindering van het aanbod te verbranden afval van fossiele oorsprong met 130 Kton. 

2. De vermindering van het aandeel fossiele koolstof in het te verbranden afval van de huidige 

53 % naar 40 %, 

3. Een gelijkblijvende afvalproductie niettegenstaande de groei van het BNP, de ontwikkeling 

van een eigen recyclage-industrie en de groei van de bevolking. 

 

Voor het verminderen van het aanbod te verbranden afval van fossiele oorsprong werd gerekend op 

de invoering van de P+MD inzameling (50 Kton) én een betere selectieve inzameling dan wel 

sortering van het bedrijfsafval (80 Kton). Uit de praktijk blijkt dat de doelstellingen met betrekking tot 

P+MD ruimschoots zal gehaald worden en vroeger dan verwacht. Verwacht mag worden dat deze 

doelstelling reeds tegen 2025 gehaald wordt. Wat betreft de vermindering van het bedrijfsafval zijn 

de wettelijke initiatieven genomen en is de verplichting tot bronsortering dan wel nasortering 

ingevoerd. Daarenboven werd de verbrandingsheffing recent verhoogd naar 25 €/ton(1) te 

verbranden bedrijfsafval wat de realisatie van de doelstelling zal bevorderen. Verwacht mag worden 

dat deze doelstelling dus tegen 2030 zal gehaald worden. Hieruit vloeit een vermindering van de CO2  

uitstoot met 150 Kton uit voort. 

 

De daling van het gehalte aan fossiele koolstof in het te verbranden afval is reeds ingezet door de 

maatregelen rond het beperken van eenmalig gebruik van plastiek en de verhoogde inzet van 

vervangende verpakkingsmaterialen van biologische oorsprong. Hierdoor moet tegen 2030 als gevolg 

van de huidige maatregelen en de te verwachten versnelling vanuit het fit for 55 programma het 

gehalte aan fossiele C kunnen zakken tot onder de 40 %. Dit zal resulteren in een vermindering van 

de uitstoot aan CO2  van fossiele oorsprong met 210 Kton. 

 

Het realiseren van de doelstelling om de afvalstoffenproductie te bevriezen op het huidige niveau en 

te ontkoppelen van de groei van het BNP, de groei van de recyclageactiviteiten en de groei van de 

bevolking is wellicht onrealistisch. Het is dus zeker niet uitgesloten dat er een lichte toename zal zijn 

de productie van restafval. In het huidige scenario gaan we er echter van uit dat deze groei zal 

gecompenseerd worden door preventie, hergebruiksmaatregelen en het realiseren van een meer 

circulair economisch model. 

 

Het is duidelijk dat het verder terugdringen van de CO2 uitstoot van de afvalsector met meer dan 51 

tot 55 % het installeren van CO2 captatie technologie zal vereisen. Verwacht wordt dat in 2030 de W-

t-E sector nog een kleine 900.000 ton CO2  van fossiele oorsprong zal uitstoten. Bij de installatie van 

full scale CCSU installaties en bij de huidige energieprijs wordt de kost per ton te vangen CO2  op 135 

€/ton CO2  (2) geraamd wat betekent dat de kost om de afvalsector klimaatneutraal te krijgen kan 

berekend worden op 121,5 miljoen €/jaar te verdelen over de verbranding van gevaarlijk afval, 

inclusief ziekenhuisafval (23,5 M€), de verbranding van huishoudelijk restafval (49 M€/jaar) en de 

verbranding van bedrijfsrestafval (49 M€/jaar). Dit geeft ook de verdeling aan van waar de kosten 

terecht komen. De kost voor bedrijven en gezinnen kan echter gemilderd worden door het wegvallen 



van de heffing op de CO2  uitstoot via de verbrandingsheffing, wat dan wel ten nadele is van de 

overheidsbegroting. 

 

Gezien de wens tot klimaatneutraliteit in 2050 is het aangewezen om de ontwikkeling van CCSU in de 

W-t-E (waste to energy) sector nu reeds op de agenda te zetten en enerzijds te investeren in de 

ontwikkeling van de nodige kennis en technologie om dit na 2030 optimaal te laten verlopen en 

anderzijds hiermee rekening te houden bij het (her)vergunning van W-t-E installaties. 

 

 
(1) een verbrandingsheffing van 25 €/ton resulteert, gezien het een niet aftrekbare kost is, in een reële kost van 

33,25 €/ton afval (3). Bij de huidige concentratie van 53 % aan fossiele C komt dit neer op een prijs van 62,75 

€/ton uitgestoten CO2  van fossiele oorsprong. De heffing wordt automatisch jaarlijks geïndexeerd. Rekening 

houdend met een inflatiepercentage van 2 % en de verlaging van de concentratie aan fossiele C tot 40 % komt 

dit in 2030 neer op een prijs van 97,3 €/ton uitgestoten CO2  van fossiele oorsprong.   

 

(2) de 135 €/ton gaat uit van een kost van 85 €/ton voor het afvangen van de CO2  via de amine route en het 

opslaan in oude gasvelden alsook het transport daarnaar van de opgevangen CO2 . Voor opslag en transport 

wordt bij een uitgebouwde infrastructuur gerekend op een totale kost van 50 €/ton (25 €/ton transport en 25 

€/ton opslag). 

 

(3) de niet aftrekbaarheid leidt tot een verhoging met een factor 1,33 bij de huidige vennootschapsbelasting 
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