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Vooraan

Teleurstellend 
Caterpillar krijgt
klap op de beurs 

De Amerikaanse werktuigenreus
Caterpillar bleef met zijn kwar-
taalrapport onder de verwach-
tingen en krijgt een klap op de
beurs. Het gaat om Caterpillars
grootste kwartaalmisser op het
vlak van winst sinds het begin
van 2008, het jaar waarin de ban-
kencrisis losbarstte. Het bedrijf
geldt als een barometer voor de
wereldeconomie.
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VS en Taliban 
zwoegen zich naar 
vredesakkoord

De Verenigde Staten en de tali-
ban staan dichter dan ooit bij
een vredesdeal die een einde
moet maken aan de langste oor-
log die de Amerikanen ooit heb-
ben gevoerd. De VS willen hun
14.000 soldaten uit Afghanistan
terugtrekken als de taliban belo-
ven dat het land geen uitvals -
basis voor terreurgroepen als IS
en Al Qaeda meer zal zijn.
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KORT

De politieke beleidsmakers haasten zich om duidelijk te
maken dat ze het signaal van de klimaatbetogingen
hebben gehoord. Premier Charles Michel (MR) ont-
vangt dinsdag enkele organisaties die de manifestaties
hebben georganiseerd en hij noemt het klimaat nu

een van zijn prioriteiten. Vlaamse minister van Omgeving en Natuur
Joke Schauvliege (CD&V) en haar collega van Energie Lydia Peeters
(Open VLD) nodigden de klimaatspijbelaars uit voor overleg. En alle
partijvoorzitters komen opeens met klimaatvoorstellen aandraven,
de ene al wat enthousiaster dan het andere.

Het is allemaal te laat. Binnen vier maanden zijn er verkiezingen.
Van de huidige regeringen, de federale en de Vlaamse, moeten geen
grote klimaatinitiatieven meer worden verwacht.

De voorbije legislatuur heeft die problematiek geen grote aan-
dacht gekregen. Als er in de regeerakkoorden van 2014 over klimaat
werd gesproken, ging het vooral over het ondernemings- of het in-
vesteringsklimaat. De strijd tegen de klimaatopwarming kwam am-
per aan bod. In het akkoord van de regering-Michel luidde het dat de
federale regering zou bepleiten dat België in de Europese en interna-

tionale klimaatgesprekken een am-
bitieus standpunt innam. In het
Vlaamse regeerakkoord heette het
‘dat de omslag naar een koolstof -
arme samenleving maar bereikt kan
worden door wereldwijde actie’.

In de toekomstige regeerakkoor-
den zal het hoofdstuk over het kli-
maatbeleid steviger moeten worden
uitgewerkt. Het klimaatprotest
komt daarom op een geschikt mo-
ment, in de aanloop naar de verkie-
zingen. Het thema is nu hoog op de

politieke agenda geplaatst en zal zeker een weerslag krijgen in de
nieuwe regeerprogramma’s. Er zijn ook Europese verkiezingen. Dat
maakt ook een nieuwe start op dat bestuursniveau mogelijk. 

De CO2-uitstoot verminderen en de klimaatopwarming afrem-
men is een wereldwijde uitdaging die internationaal en Europees
aangepakt moet worden. Dat ontslaat individuele landen niet van
hun verantwoordelijk. België kan zich niet blijven wegstoppen ach-
ter de rug van Europa. Voor ons land is het extra moeilijk een ambi -
tieus klimaatbeleid te voeren, omdat de bevoegdheid versnipperd is
over de federale regering en de drie gewesten. Die samenwerking
verloopt niet altijd even vlot, getuige het gekissebis in de Belgische
delegatie bij het begin van de klimaatconferentie van Parijs in 2015
en getouwtrek over het Energiepact vorig jaar.

De verschillende beleidsniveaus die ons land rijk is, moeten aan
één zeel trekken om een tot een doortastender klimaatbeleid te ko-
men. Makkelijk wordt dat niet, want het is een lastige materie.

In Nederland leidt een ontwerp van klimaatakkoord, dat is opge-
steld na een brede raadpleging, tot hoogspanning in de regering-
Rutte. Die probeert de eisen van de milieuorganisaties te verzoenen
met de belangen van het bedrijfsleven, zonder uit te komen bij extra
belastingen voor de consumenten.

Die moeilijke oefening staat ook hier de beleidsmakers te wach-
ten. Maar bestaat de essentie van regeren er niet in het land voor te
bereiden op de toekomst en hachelijke knopen door te hakken?

Reageren? Deel uw mening met ons en andere lezers
www.tijd.be/commentaar

De strijd tegen de
klimaatopwarming
kwam in de in 2014
gesloten regeer -
akkoorden 
amper aan bod. 

commentaar
Stefaan
Michielsen

Klimaatknopen
De regeringen die na de verkiezingen van mei ge-
vormd worden, zullen lastige klimaatknopen moe-
ten doorhakken.   Dé klimaat-

oplossing 
is er nog niet

JASPER D’HOORE

De grootste klimaatmars
ooit, zo wordt de betoging
van 70.000 demonstranten
zondag in Brussel ge-
noemd. De betogers eisen
van de politiek, bizar ge-

noeg vaak gesteund door diezelfde politi-
ci, een ambitieus plan om het klimaat te
redden. De feiten zijn bekend: de aarde
warmt op door toedoen van de mens. Dat
is het gevolg van de uitstoot van broeikas-
gassen, waarvan CO2 - dat vrijkomt door
de verbranding van olie en steenkool - de
belangrijkste is.

Een Belgisch antwoord op de klimaat-
problematiek blijft uit, klinkt het kritisch.
De vraag is hoe we de verdere uitstoot be-
perken. Ligt de oplossing erin ons gedrag
om te gooien? Bijvoorbeeld door minder
met de auto te rijden, minder te vliegen en
minder vlees te eten? En kan de politiek
daarbij helpen? Bijvoorbeeld door de
 bedrijfswagens af te schaffen, vliegen
zwaarder te belasten en ervoor te zorgen
dat de consument de echte prijs voor vlees
betaalt?

‘Al die voorstellen zijn sympathiek,
maar er is veel meer nodig ’, zegt Gerard
Govers, professor geografie aan de KU Leu-
ven. Wie de uitstoot wil beperken, kijkt het
best eerst naar de cijfers. De Europese
 statistische dienst Eurostat leert ons dat de
Europese Unie zo’n 5.000 miljoen ton aan
broeikasgassen per jaar uitstoot - één ton
staat gelijk aan het verbranden van 319 li-
ter diesel. Duitsland, het land met de
meeste inwoners en de sterkste economie,
is met 799 miljoen ton de grootste vervui-
ler. In België jagen we zo’n 100 miljoen ton
CO2 de lucht in. Daarmee zijn we het op
acht na meest vervuilende land van de EU.

Onvermijdelijk
Het goede nieuws is dat de totale uitstoot
in Europa al jaren afneemt. Auto’s worden
properder, net zoals de industrie. Als 1990
staat voor een uitstoot van 100, dan zitten
we vandaag nog op 78. Het slechte nieuws
is dat de uitstoot de voorbije jaren amper
verder is gedaald en dat er veel meer nodig
is om de opwarming van de aarde af te
remmen - tegenhouden is onhaalbaar.
‘Zelfs als we vandaag volledig zouden
stoppen met het uitstoten van CO2 is die
opwarming onvermijdelijk’, zegt Manuel
Sintubin, geoloog aan de KU Leuven. Hij is
een actief twitteraar die zijn kritiek niet
spaart op wie ter linker- of ter rechterzijde
onzin vertelt over het klimaatbeleid. 

De energieproductie, denk aan de elek-
triciteit die we gebruiken, is goed voor

De klimaatbetogers eisen een oplossing van 
de politiek, maar een kant-en-klare oplossing
voor het klimaatvraagstuk is er niet. Schone
technologie moet verlossing brengen. 

 ongeveer een kwart van de uitstoot in de
EU. De industrie staat voor iets minder dan
een vijfde van de uitstoot, net zoals het
transport over de weg. De impact van alle
andere sectoren is veel beperkter. De in het
klimaatdebat vaak geviseerde luchtvaart
en scheepvaart zijn elk goed voor zo’n 
3 procent van de uitstoot. In België is het
aandeel van de industrie groter dan ge-
middeld in de Europese Unie.

De cijfers maken meteen duidelijk dat
goedbedoelde maatregelen zoals minder
vliegen of minder vlees eten de uitstoot
niet drastisch zullen verminderen. Op
 korte termijn zijn volgens experts zoals
Govers en Sintubin doortastende maat -
regelen nodig, die allemaal neerkomen op
het zetten van de stap van fossiele brand-
stoffen naar meer duurzame alternatieven.
Op de lange termijn moeten die leiden tot
een CO2-neutrale samenleving. Het meest
sprekende voorbeeld is het verregaand
elektrificeren van het wagenpark. Het
heeft zijn tijd geduurd, maar de autocon-
structeurs zijn intussen mee op dat pad. 
Al blijft zeker in België de verkoop van
elektrische auto’s achterwege.

Omstreden
Elektrische auto’s rijden op stroom. Het is
dus zaak ook de elektriciteitsproductie
duurzamer te maken. Hernieuwbare alter-
natieven zoals wind- en zonne-energie ko-
men dan om de hoek loeren, al is het pro-
bleem daarmee nog altijd dat ze onvoor-
spelbaar zijn. Op dagen zonder zon of
wind is er geen elektriciteit en de techno-
logie om overschotten in batterijen op te
laten staat nog verre van op punt. Alterna-
tieven zoals kernenergie - al niet dan in
een moderner jasje - kunnen een oplos-
sing vormen, maar ze zijn erg omstreden
en de realiteit leert dat ze zeer duur zijn.

‘Ik hoor zeker in groene hoek soms zeg-
gen dat we allemaal weten hoe we het kli-
maatprobleem moeten oplossen. En dat
het slechts een kwestie is van politieke wil
om dat ook te doen’, zegt Sintubin. ‘Dat
klopt niet. Zoals het debat over elektrici-
teitsvoorziening bewijst, weten we nog
niet goed waar de oplossing zal liggen.’

Moeten we massaal inzetten op wind-
energie? Op kernenergie? Op iets anders?
Het zijn stuk voor stuk politieke keuzes die
allemaal risico’s in houden. ‘Het beste wat
de politiek kan doen, is de omstandighe-
den te creëren dat wetenschappers onder-
zoek kunnen doen en bedrijven kunnen
innoveren zodat we tegen 2030 de manier
hebben gevonden om onze maatschappij
koolstofarm te maken’, stelt Sintubin.

Technologische innovatie is onontbeer-
lijk om de opwarming tegen te gaan. De

Ik hoor zeggen dat we
 allemaal weten hoe 
we het klimaatprobleem
 moeten oplossen. En dat 
het maar een kwestie is
van politieke wil. 
Dat klopt niet.

MANUEL SINTUBIN
GEOLOOG KU LEUVEN
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Vooraan
Hoe redden we het klimaat?

Premier Charles Michel (MR)

‘We moeten zowel de 
bevoorradingszekerheid 
als redelijke tarieven 
verzekeren, en tegelijk 
onze internationale 
engagementen nakomen.’

Die drie doelstellingen moet de rege-
ring verwezenlijken voor een efficiënt
klimaatbeleid. volgens de premier is
voor het  klimaat de afgelopen jaren
‘veel gedaan, veel gerealiseerd, maar
 misschien te  weinig uitgelegd’.

‘De energie die de wind -
molenparken op de Noord-
zee opwekken, is gelijk 
aan de energie van 
vier kerncentrales.’

Het is niet meteen duidelijk op basis
van welke cijfers michel die vergelij-
king maakt. Het huidige windmolen-
park op de noordzee is goed voor
2.200 megawatt. momenteel is er
 alleen een intentie om die capaciteit
tegen 2030 te verdubbelen tot zo’n 
4 gigawatt, wat vergelijkbaar is met
vier grote kernreactoren.  

Groen-voorzitster Meyrem Almaci 

‘We moeten naar een
 klimaatregeling met een
 sociaal hart. Het mag niet
elke keer de burger of de
kmo zijn die de rekening
 betaalt.’

voor almaci moet de volgende rege-
ring een ‘klimaatcoalitie’ vormen. Die

moet een ‘klimaatwet met bindende
doelstellingen’ uitwerken.

N-VA-voorzitter Bart De Wever

‘Je moet  vertrouwen op
 innovatie en je mag geen
 enkel taboe hebben. Kern-
energie is bijvoorbeeld
 onontbeerlijk als we de CO2-
uitstoot moeten verminde-
ren en fossiele brandstoffen
achterwege moeten laten.’

De n-va staat voor een ‘ecorealis -
tische’ houding, waarbij het geloof 
in de vooruitgang vooropstaat. 

Egbert Lachaert (Open VLD) 

‘We moeten het bedrijfs -
wagenpark vergroenen.
Want veel mensen hebben
echt een wagen nodig 
voor hun job.’

Het liberale kamerlid dient een wets-
voorstel in om het fiscale en parafis-
cale voordeel voor vervuilende
 bedrijfswagens tussen 2023 en 2028
te laten uitdoven. 

CD&V-voorzitter Wouter Beke  
‘Laat ons zeggen: als u 
nog een bedrijfswagen wilt
kopen, dan zal het een
 moeten zijn die geen
 uitstoot meer heeft.’ 

ook cD&v heeft plannen om het be-
drijfswagenpark te vergroenen. WVDV

‘Vliegtuigtaks is 
paniekvoetbal’

LUKAS VANACKER

Dat een reis met het vliegtuig
vaak amper geld kost en
goedkoper is dan de trein,
botst op ergernis bij veel
klimaatbetogers. Maar sleu-

telen aan het fiscale statuut dat de lucht-
vaartsector in de loop der  jaren heeft
 opgebouwd, is niet eenvoudig.
Zo moeten vliegtuigen dankzij het

Verdrag van Chicago in 1944 geen accijn-
zen betalen op kerosine. De regel kwam
er aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog om de groei van de luchtvaart en

Vlaams minister van Milieu Joke
Schauvliege (CD&V) wil in Europa
pleiten voor een toeslag op vliegtic-
kets. Maar de fiscale voorkeursbehan-
deling van  de luchtvaartsector zit ge-
betonneerd  in tal van internationale
verdragen.

Technologische innovatie, zoals de gigabatterij van Tesla in het Zuid-Australische Jamestown, is een cruciaal wapen in de strijd tegen de klimaatverandering. rv

de scheepvaart niet te stoppen. Voor een
aanpassing is een internationaal ak-
koord nodig. 
Vliegtickets zijn in België bovendien al

decennialang vrijgesteld van btw, zegt
Francis Adyns, woordvoerder van de fe-
derale overheidsdienst Financiën. De Bel-
gische wetgeving baseert zich daarvoor
op Europese richtlijnen.
Ook voor een taks op vliegtickets is

België afhankelijk van de Europese Unie.
Maar het Nederlandse voorbeeld spreekt
boekdelen. De taks die de regering er in
2008 invoerde, werd een jaar later alweer
geschrapt omdat Nederlanders massaal
uitweken naar buitenlandse luchthavens.
Toch besliste de regering-Rutte onlangs
om tegen 2021 een taks van 7 euro op
vluchten vanuit Nederland in te voeren. 
Transporteconoom Eddy Van de Voor-

de (UA) noemt Schauvlieges voorstel ‘pa-
niekvoetbal’. ‘Je moet vliegtuigmaat-
schappijen belasten omdat ze externe
kosten veroorzaken, niet omdat ze goed-
koop zijn.’
Volgens Van de Voorde moeten alle

vormen van vervoer duurder worden.
‘Transport wordt al jaren aan bradeer-
prijzen verkocht’, zegt hij. ‘Het principe
moet zijn dat elke vervuiler betaalt. Alle
externe kosten - vervuiling, congestie,
ongevallen en infrastructuur - moeten
dus voor alle vervoermiddelen worden
aangerekend.’
Volgens Van de Voorde zal de prijs

dan verdriedubbelen. ‘We moeten de
prijzen geleidelijk optrekken, want an-
ders doden we de economie. Na enkele
prijsstijgingen zullen we zien hoe de we-
reld reageert. Al denk ik dat dan niet al-
leen gele hesjes, maar miljoenen Belgen
protesteren.’

Belgische uitstoot is slechts een kleine
fractie van de wereldwijde uitstoot. Het-
zelfde met het Europese aandeel, dat
steeds kleiner wordt (zie grafiek). Azië, en
binnenkort ook Afrika, zullen onvermijde-
lijk meer gaan uitstoten. ‘Zelfs als wij met
moeilijke maatregelen de uitstoot zouden
beperken en wij die landen geen technolo-
gie kunnen aanbieden waarmee ze hun
uitstoot drastisch kunnen verminderen,
zullen we de opwarming van de aarde te
weinig kunnen afremmen’, zegt Sintubin.
Ons lot ligt dus niet in de handen van

de politiek, maar in handen van weten-
schappers en innovatie. Het is een onge-
makkelijke waarheid voor wie snel korda-
te maatregelen verwacht van de politiek.
Het ontslaat de politiek evenwel niet van
de plicht in te grijpen. ‘Niet met steek-
vlammaatregelen, zoals een snel ingevoer-
de luchtvaarttaks zoals Vlaams minister
van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V)
die voorstelde’, zegt Govers. ‘Pas op, zo’n
taks heeft zeker zin. Maar enkel binnen
een breed gedragen klimaatplan, waarin
duidelijk staat waar we naartoe willen.
Zo’n plan heeft ons land helaas niet.’

Nederland toont de weg
Nederland, dat een ambitieus en berekend
klimaatplan heeft opgesteld, toont ons de
weg. ‘We moeten van hen leren’, vindt Go-
vers. ‘En dat zit in de eenvoudigste dingen.
We moeten elektrische wagens niet gaan
subsidiëren zodat beter gegoeden zich op
kosten van de staat een Tesla kunnen ko-
pen. Maar de overheid kan wel massaal
 inzetten op laadpalen voor elektrische wa-
gens. En je zou een CO2-taks kunnen in-
voeren op wat vervuilend is om duurzame
alternatieven te ondersteunen. Of om
 onderzoek te ondersteunen.’
De ervaring leert dat zo’n uitgewerkt

plan voor de Belgische politiek, met haar
versnipperde beleid over de verschillende
beleidsniveaus, een bijzonder moeilijke
klus wordt. Maar als het nu niet lukt, nu
het klimaat hoger dan ooit op de politieke
agenda staat, wanneer dan wel? 

HeT regenT poliTieke voorsTellen

De prijzen van alle
 transportmiddelen  moeten
eigenlijk  verdriedubbelen.

EDDY VAN DE VOORDE
TransporTeconoom (Ua)
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