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DURF OM TE BESLISSEN IS POLITIEKE 
BRANDSTOF VOOR TRANSITIE
Individuele gedragswijzigingen, een wereldwijde CO2-taks, systemische 
verandering, … De transitie naar een klimaatvriendelijke samenleving vergt 
veel meer inspanningen én ambitie dan we nu aan de dag leggen. De sprong 
vooruit laat op zich wachten en de aanloop wordt veel minder hard ingezet 
dan velen denken. “We moeten meer doen”, is de consensus. Vraag is of de 
politieke wereld volgt.
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Op de vooravond van de jongste stembusgang hield 
ie-net een verkiezingsdebat over “de maatschappe-
lijke uitdagingen bekeken door de bril van ingenieurs 
en economen”. Het sloeg hiervoor de handen in 
elkaar met denktank Itinera.
In zijn inleiding vertolkte ie-net-voorzitter Luc Taerwe 
de frustratie van ‘ingenieurs en professoren’ dat in 
het politieke debat niet naar hun stem wordt geluis-

terd, ook wanneer ze - soms op vraag van diezelfde 
politieke wereld - stevig onderbouwde standpunten 
en analyses aanreiken. 

KLIMAATURGENTIE
In naam van de expertgroep ‘klimaat, duurzaam-
heid en leefmilieu’ van ie-net nam Iason Passaris 
als eerste het woord. Hij maakte meteen duidelijk 

waarom klimaat de absolute prioriteit moet krijgen op 
de politieke agenda. 
De klimaatverandering dreigt tegen 2050 tot 200 
miljoen mensen op de vlucht te drijven. Vlaanderen 
blijft niet gespaard. Van De Panne tot Antwerpen kan 
een flink stuk van het gewest onder water komen te 
staan. “De enige logische oplossing is die opwarming 
zo snel mogelijk te stoppen en onze CO
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-emissies 

naar beneden te krijgen. Want het gaat ons geld kos-
ten als we niets doen”. Projecties spreken van een 
impact die tegen het einde van de eeuw 2 tot 10% 
van het jaarlijkse BBP kan bedragen. “Niets doen is 
dus geen optie”, luidt het.
Een zo duidelijke urgentie vraagt om een snel en 
afdoend antwoord, zou je denken. Dat valt tegen. 
“Ondanks 25 internationale conferenties zijn de 
globale emissies van 1970 tot 2018 met 140% 

Eric De Bruyne (Sp.a), John Wiliame (Groen), Robrecht Bothuyne van CD&V, Lard Vanobbergen (Open Vld) en 
Andries Gryffroy (N-VA) tijdens het debat.

“Er is een plan nodig dat 
de grenzen van partijen 
en gewesten overschrijdt 
en rekening houdt met de 
Europese en internationale 
context.”
– Robrecht Bothuyne
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gestegen”, keek Iason Passaris eerst naar de politiek. 
“We hebben meer dan ooit politici nodig die durven 
te zeggen waar het op staat en beslissingen durven 
te nemen.”

NEGATIEVE SPIRAAL
Bedrijven hebben hun producten en processen 
energie-efficiënter gemaakt. Maar daar staat een we-
reldwijd fors gestegen verbruik tegenover dat al die 
winsten van het bord veegt. “Het brandstofverbruik 
van een wagen is sinds 1970 met de helft terugge-
schroefd. Alleen is de wereldproductie van auto’s met 
235% toegenomen”, was maar één van de voorbeel-
den waarmee Passaris die stelling staafde. 
Technologie is in hetzelfde bedje ziek. Hernieuwbare 
energie is een succesverhaal. Maar de totale ener-
gievraag nam nog sneller toe, met als slotsom dat 
het aandeel van hernieuwbare bronnen sinds 1970 
wereldwijd gestegen is met een armtierige 1%. “We 
hebben ons niet bezig gehouden met de vraagzijde. 
Resultaat: de emissies blijven stijgen. We dweilen 
met de kraan open”.
Dat betekent dan weer niet dat niets mogelijk is en 
technologie niet een deel van het antwoord is. Zelfs 
op de relatief korte termijn tegen 2030 kan heel wat 
verwezenlijkt worden. “Maar dat vraagt ongezien 
beleid, een snellere implementatie, infrastructuurwer-
ken, enz.”
Zeker op de langere termijn zijn “systemische veran-
deringen” én individuele gedragsverandering nodig, 

die de groei van consumptie en wereldbevolking 
als belangrijkste drivers van emissies aan banden 
leggen. Want oneindig groeien op een planeet die dat 
niet kan, is om problemen vragen. 
De meest ingrijpende keuzes waarmee we als con-
sument een impact kunnen hebben, zijn het aantal 
kinderen die we maken (“niet leuk”, gaf Passaris toe), 
hoe vaak we de auto laten staan, lange afstands-
vluchten vermijden, hoe snel we overschakelen op 
groene energie en wat we eten. “Maak het voor de 
mensen makkelijker om die stappen te zetten”, was 
zijn oproep tot de politici. 

UITSTELGEDRAG
Dirk Meire trok voor de expertgroep ‘energie en 
elektrotechniek’ de lijn door naar energie. België 
scoort op dat vlak relatief goed als het op de korte 
termijnoplossingen aankomt, maar voor de lange 
termijn “zijn we de voorlaatste van Europa”, was het 
ontnuchterend uitgangspunt. 
“Tal van zaken zijn met succes opgestart en soms 
leeft het gevoel: we zijn er bijna”, keek Meire even 

VERKIEZINGSDEBAT

richting windmolenparken op zee. Maar van de 725 
TWh energieverbruik in België leveren wind en zon 
voorlopig nog steeds maar 12TWh en offshore 4TWh. 
Een ambitieus scenario om 85% CO
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 te besparen te-

gen 2050 vraagt om een andere aanpak. “Technisch 
is dat haalbaar, maar iedereen - industrie, transport, 
landsbouw, diensten, burgers… - moet meedoen en 
een stevig tandje bijsteken”. Daar hangt uiteraard 
een fors prijskaartje aan vast en het gaat vaak tegen 
de huidige trends in.
Er is wel één probleem: de resultaten zullen niet 
noodzakelijk hier voelbaar zijn. Het remt maatschap-
pelijk verantwoord handelen wel vaker af. “Waarom 
zou ik iets doen of in iets investeren waarvan de 
voordelen bij iemand anders zitten?”, zo verwoordde 
de spreker dat aspect. Ondanks de prioriteit die 
velen aan klimaat toedichten, leidt het tot uitstel- en 
afstelgedrag.
Als de markt het niet doet, moet de overheid ingrij-
pen. Dirk Meire formuleerde zes strategische aanbe-
velingen voor politici: “Voer een algemene CO
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-taks 

in. Versnel gedragswijzigingen. Faseer de kernuitstap 

“Het zou erg zijn als we ArcelorMittal, één van de 
meest energie-efficiënte staalbedrijven ter wereld, 
kapot zouden taxeren.”
– Andries Gryffroy
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(om de transitie te faciliteren). Investeer in O&O en 
opleiding. Investeer in lange termijnbeleid. Investeer 
in infrastructuur.” Hij voegde er eigenlijk onmiddellijk 
een zevende aan toe: “Begin nu.”

MOBILITEIT
Johan Aelbrecht, senior fellow bij Itinera, stipte 
aan dat in België transport de sector bij uitstek is 
die er niet in slaagde zijn CO

2
-uitstoot sinds 1990 

te doen zakken. Het verbaast Aelbrecht niet echt. 
In de voorbije tien jaar kwamen er liefst 700.000 
voertuigen bij, evenveel als het aantal inwoners in 
ons land. 
Die auto’s zijn qua brandstof in de regel nog steeds 
van het fossiele type. Elektrische auto’s blijven 
schaars, onder meer omdat ze bijzonder duur blijven. 
“Het fossiele systeem groeit wereldwijd nog altijd 
enorm sterk”. Het einde lijkt niet meteen in zicht: 
er komen tegen 2050 een half miljard voertuigen 
bij, meer vliegtuigen (+ 40%) en schepen (+ 15%) 

bij, naast 800 miljoen nieuwe huizen. De impact op 
biodiversiteit, luchtvervuiling, ontbossing, … laat zich 
raden. 
Een globale CO

2
-taks zou meer dan welkom zijn, 

maar volstaat op zich niet. “We effenen het pad niet 
om nieuwe technologie in de markt te zetten en we 
investeren te weinig - en veel minder dan in de jaren 
1980 -  in energiegerelateerd onderzoek en ontwik-
keling, terwijl het fossiele systeem nog torenhoge 
subsidies krijgt. We zijn vergeten te investeren in 
nieuwe energietechnologie”.
“We moeten op termijn gaan naar een fossiele 
phase-out, met maatregelen zoals het bannen van 
verbrandingsmotoren”. Het gebruik van de wagen 
ontraden terwijl het openbaar vervoer jarenlang 
structureel is afgebouwd, is dan weer niet evident. 
“Wat je doet met infrastructuur op de lange termijn, 
is van fundamenteel belang in het sturen van het 
gedrag van de burger. We hebben nood aan een visie 
en strategie voor het openbaar vervoer.”

GOED BESTUUR ALS HOEKSTEEN
Leo Neels hield België tegen het licht van een aantal 
bevindingen uit het boek “Een plan voor ons land” 
dat hij samen met andere leden van Itinera Institute 
neerpende. 
Als je 21ste staat op de Global Competitiveness 
Index van het World Economic Forum en je noorder-
buur vierde eindigt, heb je geen reden om al te hoog 
van de toren te blazen. Een groot overheidsbeslag, de 
gapende werkzaamheidskloof, een dalende produc-
tiviteit, een laag vertrouwen in de eigen instituties, 
grote projecten die vastlopen in eindeloze procedures 
… een toonbeeld van goed bestuur is België in al 
zijn geledingen niet. Het zakt in vele internationale 
rankings verder weg omdat andere landen wel hun 
huiswerk doen. “Zeer middelmatig”, luidde het oor-
deel van Neels over de resultaten die ons land haalt. 
“Het erge is dat we onder ons potentieel presteren. 
België kan beter”, is zijn overtuiging, maar dan moet 
goed bestuur het halen van de grote inefficiëntie, de 
complexe structuur en het enorm apparaat en mag 
het niet langer verzanden in politiek micro-manage-
ment. “Politiek, los het op. We willen geen excuses, 
we willen een wervend, ambitieus en gecoördineerd 
plan. Gebruik daarvoor de input van kennisinstellin-
gen”, maakte hij een bruggetje naar het debat met 
de politici dat nog moest volgen.

COMMON GROUND
In dat debat, geleid door journalist Guy Tegenbos, 
kregen Robrecht Bothuyne van CD&V, Eric De Bruyne 
van Sp.a, Andries Gryffroy van N-VA, Lard Vanobber-
gen van Open Vld en John Wiliame van Groen te rea-
geren op wat “ingenieurs, economen en professoren” 
hadden gezegd.
Robrecht Bothuyne betwiste “formeel” dat politici 
niet naar hen zouden luisteren. “In 2016 hebben we 
in de Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement 
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Dirk Meire

“Het gaat om verandering in 
dingen die ontzettend dicht 
op ons vel zitten: licht, lucht, 
water, warmte, …”
– Lard Vanobbergen

“De helft van onze energiesubsidies gaat nog altijd naar 
fossiele brandstoffen, slechts 6% naar energie-efficiëntie. 
Dat is een dubbel verlies.”
– Eric De Bruyne
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een jaar lang zowat elke politieke instelling die 
dit land rijk is uitgenodigd om wetenschappelijke 
inzichten aan te brengen over hoe een klimaat- en 
energiebeleid uitgestippeld zou moeten worden. Er 
is uiteindelijk tussen alle parlementen van dit land 
een eensgezinde resolutie uit voortgevloeid over de 
strategie op lange termijn. De weg daar naartoe is 
wel niet altijd evident, maar het is een mooi bewijs 
van hoe politiek kan werken”.
Eric De Bruyne was het met hem eens dat een 
common ground stilaan tot ontwikkeling komt, al 
bestaat er nog onenigheid over uitleg en aanpak. 
Hij betreurde wel dat er in de Vlaamse politiek nog 
steeds plaats is voor klimaatontkenners die mensen 
doen twijfelen aan de hoogdringendheid van het 
dossier. “Want klimaatverandering is geen prettige 
boodschap”.
Lard Vanobbergen plaatste daar als kanttekening bij 
dat informatie niet het probleem is, wel dat de dosis 
overtuiging waarmee stellingen - tot “pertinente on-
waarheden” toe - verdedigd worden, vaak doorslag-
gevender is dan de wetenschappelijke onderbouwing.

CO2-TAKS
Maken maatregelen zoals de CO2-taks dan toch een 
kans? “Het staat in het Klimaatplan”, antwoordde 

Gryffroy. “We moeten wel kijken naar de Europese 
context. Het heeft geen zin concurrentievervalsing te 
creëren met Nederland of Duitsland. Het is een com-
plexe materie. Het zou erg zijn als we ArcelorMittal, 
één van de meest energie-efficiënte staalbedrijven 
ter wereld, kapot zouden taxeren en dan ons staal 
gaan halen in landen als Turkije, waar het met een 
slechtere voetafdruk wordt gemaakt. Energie-effici-
entie mis ik heel vaak in het hele debat”.
“Het niet-verbruikte kWh is het groenste”, pikte Jim 
Williame daar op in. “De koolstofheffing moet er ko-
men”. Hij riep op tot de invoering van een Staten-Ge-
neraal die het Klimaatplan verder zou invullen en 
daarbij boven het geroep van lobbyisten en partijen 
heen zou uitstijgen. “Anders raken we nergens en zal 
altijd wel iemand inroepen dat voor een maatregel 
niet voldoende draagvlak bestaat, zoals voor het 
rekeningrijden of de betonstop is gebeurd”.
“We zijn er nog niet”, beaamde Bothuyne. “Er is een 

plan nodig dat de grenzen van partijen en gewesten 
overschrijdt en rekening houdt met de Europese en 
internationale context.”

LAAGHANGEND FRUIT
De Bruyne ziet het graag wat sneller gaan. “Er is nog 
heel wat laaghangend fruit. 48% van onze energie-
subsidies gaat nog altijd naar fossiele brandstoffen, 
slechts 6% naar energie-efficiëntie. Dat is een 
dubbel verlies. Begin daar eens mee, door het geld 
dat wordt uitgegeven, op een goede manier te be-
steden. Het heeft geen enkele zin om zonnepanelen 
te plaatsen op daken van slecht geïsoleerde huizen. 
Het heeft evenmin zin rekeningrijden in te voeren als 
er geen alternatieven aan de kant van het openbaar 
vervoer bestaan”.
“Er moet meer gebeuren. Van het laaghangend fruit 
is al heel wat geplukt. Bijsturen volstaat niet meer. 
We moeten samen moeilijkere zaken drastisch 
aanpakken”, reageerde Williame. 

MENSEN MEEKRIJGEN
Vanobbergen onderstreepte het belang van de 
“individuele transitie” die elke burger als consument 
moet maken. “Het gaat om verandering in dingen die 
ontzettend dicht op ons vel zitten: licht, lucht, water, 
warmte,… Je moet de taal spreken die de mensen 
spreken om dat gedaan te krijgen”.
“Mensen meekrijgen, daar draait politiek om. Soms 
lukt het, soms niet”, viel Bothuyne hem bij. “Op lokaal 
niveau kunnen investeringen in fietsinfrastructuur 
bijvoorbeeld een verschil maken”.
De voorbeeldsfunctie van de overheid moet beter 
uitgespeeld worden, oordeelde Gryffroy. “Je moet als 
overheid aantonen dat de maatregelen die je neemt, 
de best mogelijke zijn.” Mensen meekrijgen betekent 
ook dat bedrijven de juiste mensen vinden. “Er zijn 
50.000 bouwvakkers nodig om de vele woningen 
energieneutraal maken. Er moet een inhaalmanoeu-
vre komen op het stuk van opleiding om dat grotere 
doel te halen”. Meer vrouwen (Williame), meer mi-
granten, duaal leren (Bothuyne), het efficiënt inzetten 
van de beschikbare mensen (De Bruyne),… het kan 
allemaal helpen.
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Leo Neels

“Bijsturen volstaat niet meer. We moeten samen 
moeilijkere zaken drastisch aanpakken”
– Jim Williame


