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7. EEN plaN vOOr DE sOcIalE 
klImaatrEvOlUtIE

staNDpUNt

Nu veranderen, voor het klimaat alles verandert! Dat is de uitdaging waar we de komende jaren voor staan. 
Wij gaan voor de sociale klimaatrevolutie. Die is ambitieus en rechtvaardig. Ambitieus, met bindende doel-
stellingen en grootschalige investeringen om een duurzame toekomst te verzekeren. Rechtvaardig, zonder 
nieuwe groene taksen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zo maken we van onze 
grootste uitdaging ook onze grootste kans voor een gezondere en meer sociale samenleving.

Wat WIj WIllEN
EEn. klimaatneutraal in 2050, 60 procent minder uitstoot 
tegen 2030

•	 We willen één minister die verantwoordelijk is voor één coherent klimaatbeleid. We maken de bevoegd-
heden inzake milieu, energie en klimaat opnieuw federaal.

•	 Met een kaderwet leggen we de basis voor een ecologische, democratische en sociale planning op alle 
beleidsniveaus om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden.

•	 We richten een speciaal departement van het Planbureau op dat uitwerkt welke investeringen nodig zijn 
om jaar na jaar de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen.

•	 We richten de Klimaatinvesteringsbank op om de ecologische planning te financieren. De bank investeert 
elk jaar 5 miljard euro in openbaar vervoer, isolatie, onderzoek, hernieuwbare energie en andere hefbomen.

•	 We voeren per sector bindende uitstootnormen in voor de grote uitstoters van broeikasgassen, in lijn met 
onze ambities. Dat vraagt om minstens 5 miljard private investeringen per jaar.

•	 We zijn tegen een koolstoftaks. Dat is een inefficiënte en asociale maatregel.
•	 Steden en gemeenten engageerden zich met de “burgemeestersconvenant” om de EU-doelstellingen 

op hun grondgebied te realiseren. We sporen ze aan hun ambities te verhogen en ook maatregelen te 
nemen voor de lokale industrie.
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•	 We verbieden publieke overheden te investeren in fossiele brandstoffen. Waar die nog gebeuren, 
 trekken we het geld terug en investeren het in schone technologie.

TwEE. belgië trekt internationaal aan de kar
•	 We willen dat België zelf een voortrekkersrol opneemt en ook andere landen stimuleert ambitieuze en-

gagementen aan te gaan, waarbij de geïndustrialiseerde landen hun verantwoordelijkheid opnemen.
•	 We gebruiken internationale verdragen als een hefboom voor een ambitieus klimaatbeleid. We treden 

niet toe tot verdragen zoals het TTIP, die verhinderen een ecologische politiek te voeren.
•	 We willen dat ons land opkomt voor een internationaal moratorium op de zoektocht naar en de exploita-

tie van nieuwe bronnen van fossiele brandstoffen.
•	 België trekt zich terug uit het Europese emissiehandelssysteem ETS. De bedrijven die er vandaag onder 

vallen, krijgen bindende uitstootnormen opgelegd.
•	 België maakt jaarlijks 500 miljoen euro vrij voor het Groen Klimaatfonds. Dat helpt ontwikkelingslanden 

de groene omslag te maken en zich aan te passen aan het veranderende klimaat.

vIsIE
De uitdaging van de opwarming van de aarde is almaar dringender, ook voor België. Sinds industriëlen in 
de negentiende eeuw kolen, olie en gas ontdekten als goedkope energiebron zijn zij die fossiele brandstof-
fen almaar meer gaan bovenhalen en verbranden. De impact daarvan is rampzalig: temperaturen stijgen, 
weerpatronen veranderen, de zeespiegel stijgt. De zomer van 2018 was zo droog dat hij als een ramp voor 
de landbouwers erkend werd. Maar hij eindigde met ongezien hevige stortbuien. In heel de wereld was 
2018 een jaar van extreem weer met verwoestende gevolgen: bosbranden boven de noordpoolcirkel en in 
Griekenland, hevige overstromingen en modderstromen in Japan, zware overstromingen in India…

Toch zijn er ook bij ons nog politici die het aandeel van de mens in de opwarming van de aarde in twijfel 
trekken. Volgens ex-staatssecretaris Theo Francken “kan je niet ontkennen dat er een debat bestaat over 
de oorzaken”. Hij heeft het smalend over een “nieuw politiek correct dogma” en verwijst welwillend naar 
de “uitgesproken ideeën” van de partij van Trump. De N-VA pleit voor “ecorealisme” en noemt de jongeren 
die opkomen voor een ambitieus klimaatbeleid “doemdenkers”.

Er zijn ook partijen die de ernst van klimaatverandering inzien, maar toch blindelings blijven vertrouwen in 
de markt om het probleem aan te pakken. Door maar te blijven zoeken naar uitwegen binnen het falende 
marktsysteem hebben ook politici ter linkerzijde ons vreselijk veel tijd doen verliezen. De vrijmaking van de 
energiemarkt, het emissiehandelssysteem, de eeuwige nadruk op de individuele verantwoordelijkheid… 
het is allemaal nefast geweest. Terwijl de burgers in actie komen voor het klimaat, blijft het grootbedrijf zijn 
zin doen en daalt de Belgische uitstoot met amper één procent per jaar.

In haar boek No Time schrijft Naomi Klein treffend: “Wat het klimaat vereist om instorting te voorkomen, is 
de inkrimping van het menselijk gebruik van grondstoffen. Wat ons economisch model vereist om instorting 
te voorkomen, is onbelemmerde expansie. Slechts één stel regels kan hier worden veranderd en dat zijn 
niet de wetten van de natuur.” Vergeet CO2 en steenkoolcentrales: de kern van het probleem ligt bij de 
verhoudingen in de maatschappelijke productie en consumptie, bij het kapitalisme met zijn kortetermijn-
denken, zijn concurrentielogica, zijn winst als mammon.

Er is dan ook geen enkele reden waarom de uitdaging van de klimaatverandering opgelost moet worden 
binnen het keurslijf van de markt. Integendeel. De markt heeft ons juist gebracht tot waar we nu staan. 
We hebben niet nog meer markt nodig. We hebben bindende normen voor de uitstoot van broeikasgas-
sen nodig, die uitgaan van de klimaatwetenschap en oog hebben voor de sociale noden. We hebben een 
ecologische planning nodig.
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België heeft alles in handen om een voortrekkersrol te spelen in de strijd voor een duurzame toekomst. Met 
de op een na grootste haven en de grootste petrochemische cluster van Europa op ons grondgebied, het 
dichtste spoorwegnet en een hoogopgeleide bevolking liggen de kansen voor het grijpen. Nu gaan voor 
ambitieuze klimaatactie kan van ons land een ecologische voortrekker maken. Het is ook de beste garantie 
op een economie die duurzaam voor kwaliteitsvolle banen kan zorgen.

EEn. klimaatneutraal in 2050, 60 procent minder uitstoot 
tegen 2030

De opwarming van de aarde dreigt helemaal uit de hand te lopen. Willen we haar beperken tot maximum 
1,5 graad Celsius, dan mogen we tegen 2050 geen CO2 of andere broeikasgassen meer uitstoten. Om die 
doelstelling te halen horen we tegen 2030 al 60% minder uit te stoten dan in het jaar 1990. En dus niet 35%, 
zoals nu op tafel ligt. Anders krijgen we de opdracht nooit voor mekaar. Maar toen Marco Van Hees van de 
PVDA dat cijfer in de Kamer op tafel legde in de herfst van 2018, kreeg hij zelfs van de groene fractie de 
wind van voren. Doelstellingen aandragen voor een verre toekomst, daar hebben de regeringspartijen geen 
problemen mee. Maar strikt vastleggen waar we binnen 10 of 15  jaar willen staan, daar volgen alle partijen 
het directief van de grote werkgeversorganisaties Voka en BusinessEurope: vooral niets concreet vastleg-
gen! De wetenschap is nochtans duidelijk: om de opwarming niet hoger te laten stijgen dan 1,5 graad, is 
een vertienvoudiging van de huidige inspanningen nodig. Nu. Ondertussen heeft het parlement, onder 
druk van de klimaatbetogingen, een resolutie gestemd met de vraag dat België zich aansluit bij de meest 
ambitieuze landen. Die vragen een reductie van de uitstoot met 55% tegen 2030 op Europese schaal. (Dat 
wil zeggen 48% voor België) Maar dat blijft onvoldoende en is ook nog helemaal niet concreet. 60 procent 
minder uitstoot tegen 2030 is een must.

Vandaag halen we de heel bescheiden doelstellingen van de Europese Unie niet. En die vertrekken zelfs 
niet van wat absoluut noodzakelijk is maar van wat mogelijk is binnen het beperkt kader van de markt. Vol-
gens die richtlijnen zou ons land tegen 2020 15% minder broeikasgassen moeten uitstoten en tegen 2030 
35%. Maar we zijn op koers naar minder dan 10% afbouw tegen 2020 en in Vlaanderen zelfs maar naar 5%. 
Dat is geen toeval. Zolang onze regeringen hardnekkig naar de markt blijven kijken om de klimaatcrisis op 
te lossen, geraken we dieper in de impasse.

Voor de 300 grootste bedrijven in België, die samen bijna 40 procent van de broeikasgassen uitstoten, blij-
ven alle partijen vertrouwen op de emissiehandel. Met die handel kunnen bedrijven die meer uitstoten dan 
toegestaan, het verschil afkopen bij bedrijven die onder hun limiet bleven. Dat systeem heeft een nieuwe 
lucratieve handel geopend voor grote bedrijven en speculanten, maar het deed de uitstoot niet dalen. Het 
stapelde enorme overschotten op en het bouwt de hoge uitstootquota veel te traag af. De PVDA vroeg al 
herhaaldelijk om het systeem te vervangen door effectieve maatregelen, maar ving in het parlement telkens 
bot bij alle andere partijen. Als het over emissiehandel gaat, is de eensgezindheid oorverdovend.

In plaats van de emissiehandel aan te pakken, rekenen onze klimaatministers op de individuele verantwoor-
delijkheid van de burgers. Volgens Vlaams minister Joke Schauvliege vertegenwoordigt zij als overheid 
immers niets meer dan “de optelsom van ons collectieve gedrag”. De elf bekende Vlamingen die haar met 
de Klimaatzaak voor de rechter daagden, wierp ze de vraag voor de voeten of ze zelf wel schuldig durfden 
pleiten over hun keuzes. Het was een manoeuvre om de hand niet in eigen boezem te moeten steken. Van 
een coherent ambitieus beleid maakt ze geen werk. Gevolg: de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen 
stijgt de laatste jaren opnieuw, in plaats van te dalen.

Onze regeringen hebben meer dan tien jaar kostbare tijd verspild door bij de emissiehandel te blijven zwe-
ren en weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen. Vandaag blijven de traditionele partijen hardnekkig 
bij nieuwe marktoplossingen zweren. Het laatste nieuwe wondermiddel? De koolstoftaks, een belasting op 
de uitstoot van broeikasgassen. Alweer een groene taks om je blauw aan te betalen. Zoals zoveel maatre-
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gelen uit de neoliberale gereedschapskist is de koolstoftaks minimaal, asociaal en ondoelmatig. Minimaal, 
omdat alleen de consumenten worden aangesproken, terwijl het de bedrijven zijn die bepalen wat en hoe 
er geproduceerd wordt. Asociaal, omdat het zo opnieuw de werkende mensen zijn die de rekening gepre-
senteerd krijgen. Volgens berekeningen van de PVDA zou het gaan om jaarlijks 270 euro per gezin, enkel 
en alleen voor energie. Het is wat de Gele Hesjes in Frankrijk terecht aankaartten toen president Macron 
een soortgelijke heffing probeerde in te voeren. De taks is ook een excuus om bindende uitstootnormen 
uit te stellen. Hij zou bovendien niet eens dienen om de ecologische transitie te financieren, maar voor een 
nieuw rondje kortingen op de bijdragen voor de sociale zekerheid. Net zoals de hogere accijnzen op diesel 
doodleuk gebruikt worden om het gat te dichten dat de taxshift heeft geslagen. Toch zijn alle partijen fan. In 
het parlement sprak alleen de PVDA zich uit tegen de invoering van de koolstoftaks.

Om de doelstellingen van 2030 en 2050 te halen, moet de samenleving in heel veel opzichten veranderen. 
Dat je dat met emissiehandel of een koolstoftaks als bij toverslag zou kunnen doen, is verlakkerij. Voorop 
moet een coherente visie staan op hoe we op velerlei vlak de dingen in de komende decennia grondig gaan 
veranderen. Er is een ecologische planning nodig, die ervoor zorgt dat deze omschakeling niet ten koste 
gaat van de koopkracht en die zorgt voor groene banen, degelijke huisvesting en beter openbaar vervoer. 
Zo geven we de mensen de mogelijkheid om duurzame keuzes te maken. Dat is sociaal en ambitieus.

De PVDA wil een wettelijk kader creëren voor het uitwerken van deze ecologische, democratische en soci-
ale planning op alle niveaus. Dat doen we met een kaderwet, een wet met een brede inhoud die de grote 
principes en oriëntaties van de hervormingen definieert. In die kaderwet leggen we vast dat onze overhe-
den verplicht zijn er alles aan te doen om zo snel mogelijk naar een klimaatneutrale samenleving te gaan 
en daar een concrete route voor uit te werken. De principes van een sociaal rechtvaardige transitie worden 
erin vastgelegd, net als de inspraak van de bevolking. Een speciaal departement van het Planbureau krijgt 
de taak deze ecologische planning verder uit te werken en concrete voorstellen te doen.

Het Planbureau rekende al voor dat het elk jaar minstens voor 10 miljard euro groene investeringen vraagt 
om in 2050 de klimaatneutraliteit te kunnen bereiken. Om onze transport- en energiesystemen om te vor-
men, om te investeren in energiebesparing en om onderzoek te doen naar nieuwe technieken. We richten 
daarom een publieke Klimaatinvesteringsbank op. Met goedkope kredieten investeert die jaarlijks 5 miljard 
euro in openbare projecten, in de isolatie van huizen, in hernieuwbare energie en in onderzoek en ontwik-
keling.

We rekenen ook op 5 miljard investeringen per jaar in de privésector voor procesverbeteringen, groene 
investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Om die doelstelling te kunnen halen, ruilen we de flexibele 
koolstofmarkt in voor bindende uitstootnormen, volgens het principe verplichting-controle. De grote ver-
vuilers worden wettelijk verplicht jaarlijks stevige reducties te realiseren. De huidige administratie voor 
het emissiehandelssysteem controleert dat. Het spreekt daarbij voor zich dat deze reducties in België zelf 
gebeuren en niet via flexibele mechanismen in het buitenland, zoals dat vandaag vaak het geval is.

CO2 stopt niet aan de taalgrens. Klimaatverandering overstijgt gemeenschappen, gewesten, landen en con-
tinenten. Ze heeft een aanpak nodig op het hoogst mogelijke niveau. De versnippering van het klimaat beleid 
in ons land is schadelijk. Ze verhindert dat we de troeven van de verschillende regio’s in ons land voluit 
kunnen inzetten binnen een gemeenschappelijke visie. Erger nog, ze zet de regio’s tegen elkaar op. Zeven 
jaar lang hebben onze vier klimaatministers gebakkeleid over de verdeling van de Europese 2020-doel-
stellingen over de verschillende gewesten, in plaats van samen ambitieuze maatregelen te  nemen. We 
kiezen er daarom voor één coherent klimaatbeleid uit te werken onder één federale minister.

Bijna driekwart van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld is afkomstig uit stedelijk gebied. De ste-
den en gemeenten hebben dus een grote rol te spelen in het klimaatbeleid. Heel wat lokale overheden 
engageerden zich met de “burgemeestersconvenant” om op hun grondgebied de EU-doelstellingen na te 
streven: een reductie van 40% tegen 2030 en van 100% in 2050. Maar steden hebben troeven om al eerder 
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dan in 2050 de uitstoot tot nul te herleiden. De “burgemeestersconvenant” betreft ook alleen bronnen die 
niet onder de Europese emissiehandel vallen. En zo ontspringt het grootbedrijf nog maar eens de dans. 
We stellen voor dat elke gemeente ook de zware industrie opneemt in haar plannen en de deadline voor 
klimaatneutraliteit naar voor schuift. We laten ons daarvoor inspireren door de Deense steden Kopenhagen, 
Aarhus en Sonderberg, die al in respectievelijk 2025, 2030 en 2029 klimaatneutraal willen zijn.

TwEE. belgië trekt internationaal aan de kar
Terwijl onze ministers graag met de vinger naar andere landen wijzen om het niet over hun eigen verant-
woordelijkheid te moeten hebben, blinken ze zelf niet bepaald uit in ambitie inzake de klimaatactie. Op de 
klimaattop eind 2018 in Katowice weigerde ons land toe te treden tot de High Ambition Coalition, een groep 
landen die oproept het tempo van de strijd tegen klimaatverandering te versnellen.

We willen dat België een voortrekkersrol opneemt in plaats van op de rem te staan. We vervellen binnen 
Europa van het achterblijvertje tot een vurige pleitbezorger van het aanscherpen van de nog veel te lage 
doelstellingen. We pleiten voor de afschaffing van het Europese emissiehandelssysteem en vervangen het 
door bindende normen. We gebruiken het afsluiten van internationale handelsverdragen als een hefboom 
voor globale klimaatactie: verdragen die er niet mee in lijn zijn, zoals het TTIP, ondertekenen we niet.

Op de internationale klimaatonderhandelingen trekken we samen met andere ambitieuze landen de kaart 
om ook op wereldvlak de doelstellingen van 2030 en 2050 te behalen. We gaan voor bindende klimaat-
akkoorden, met cijfers die in lijn zijn met wat nodig is om een duurzame toekomst te verzekeren. En we 
verdedigen het principe van de gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid, waarbij geïndus-
trialiseerde landen hun historische verantwoordelijkheid nakomen. We pleiten op internationale klimaat-
onderhandelingen voor een moratorium op de zoektocht naar en de ontginning van nieuwe bronnen van 
fossiele brandstoffen.

We ijveren voor de onmiddellijke stopzetting van het weinig gekende ECT, het Energy Charter Treaty, een 
nefast internationaal verdrag dat zich voortdurend uitbreidt en dat de landen dreigt op te sluiten in een 
energiebeleid waarin de grote energieconcerns de plak zwaaien. Zo geeft het verdrag energiegiganten de 
macht staten te laten veroordelen wanneer zij nieuwe pijpleidingen of ontginningen blokkeren. Volgens een 
rapport van Corporate Europe Observatory uit 2018 zouden staten, waaronder veel West-Europese, daarbij 
veroordeeld zijn tot reusachtige schadevergoedingen van samen al 45 miljard euro aan multinationals en 
extreem rijke investeerders.

We willen dat België ook ernstige engagementen op zich neemt voor de internationale klimaatactie. We 
verhogen onze bijdrage aan het Groen Klimaatfonds, dat ontwikkelingslanden moet helpen klimaatveran-
dering tegen te gaan en zich te wapenen tegen de gevolgen ervan, tot 500 miljoen euro per jaar. Dat geld 
halen we niet uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is internationaal zo afgesproken, al doet 
België het toch.
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8. bElgIë ONDEr grOENE strOOm

staNDpUNt

Ons land volledig op hernieuwbare energie laten draaien: ja, het kan. Wat vandaag in de weg staat, is de 
verstikkende logica van de markt. Het is tijd onze energie in eigen handen te nemen. Dan kunnen we volop 
investeren in zon, wind en andere vormen van hernieuwbare energie, aan betaalbare prijzen. We ontwik-
kelen waterstoftechnologie als sluitstuk van een hernieuwbare energieproductie. We maken het, ook voor 
wie er niet warmpjes in zit, haalbaar te isoleren en energie te besparen.

Wat WIj WIllEN
EEn. de groenste energie is de energie die we niet 
gebruiken

•	 We stellen een nationaal Energietransitieplan op, met als eerste as de halvering van het energieverbruik 
met 50% tegen 2050.

•	 De Klimaatinvesteringsbank stimuleert onderzoek en ontwikkeling van energiebesparende maatregelen.
•	 We brengen samen met de gemeenten de isolatiestand van huizenblokken in kaart en bieden actief 

groepsrenovaties aan. De Klimaatinvesteringsbank verstrekt daar aangepaste leningen voor.
•	 Met een derdebetalersregeling maakt de Klimaatinvesteringsbank ook voor mensen met een kleine por-

tefeuille isolatie en andere energiebesparende maatregelen mogelijk.
•	 We investeren in stedelijke warmte- en koudenetten die industriële restwarmte gebruiken en individuele 

branders en airco in steden onnodig maken.
•	 We stellen een masterplan op om tegen 2030 alle publieke gebouwen en sociale woningen klimaat-

neutraal te maken.
•	 Met een betere ruimtelijke ordening maken we veel verplaatsingen overbodig en verhogen we het ge-

bruik van het openbaar vervoer.
•	 We maken de switch van het gebruik van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Het Energietransitieplan 

versnelt de overstap naar warmtepompen, elektrische voertuigen en groen gas.

TwEE. we inVesteren zelf in de stroom Van de toekomst
•	 Power to the people. We nemen onze energie in eigen handen. In plaats van Engie, EDF en andere 

energiemultinationals willen we een publieke energiesector, in handen van de samenleving en onder 
democratische controle.

•	 We richten een publiek energiebedrijf op om werk te maken van grootschalige investeringen in her-
nieuwbare en betaalbare energie. We faciliteren daarnaast stedelijke energiebedrijven, in publieke han-
den, en burgercoöperaties, om lokaal mee te bouwen aan het energiesysteem van morgen.

•	 Met het nationaal Energietransitieplan tekenen we een pad uit om tegen 2050 in België enkel nog her-
nieuwbare energie te gebruiken.

•	 Dat publieke energiebedrijf is 100% groen en 100% transparant. De raad van bestuur bestaat voor min-
stens een derde uit consumenten en voor een derde uit werknemers van het bedrijf.

•	 Voor de plaatsing van zonnepanelen willen we de mogelijkheid van een derdebetalersregeling via de 
Klimaatinvesteringsbank.

•	 Om de dalen in de productie van hernieuwbare energie op te vangen, investeren we in energieopslag, 
vooral in de vorm van waterstof.

•	 We fusioneren de verschillende distributienetbeheerders en houden ze integraal in publieke handen. We 
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zetten een digitaal gestuurd netwerk op met de verschillende energiedragers.
•	 We stappen volledig uit kernenergie in 2025. We verplichten Electrabel en Luminus om de kosten van de 

ontmanteling van de kerncentrales en de opslag van het nucleair afval volledig te betalen. Het geld dat 
daarvoor nodig is moet door de nucleaire exploitanten integraal gestort worden op een geblokkeerde reke-
ning bij de Nationale Bank. De sites van Doel en Tihange bouwen we om tot energiehubs van de toekomst.

•	 We verbieden de verkoop van nieuwe branders op stookolie vanaf 2025, ten voordele van vooral zonne-
boilers en warmtepompen.

•	 We gebruiken fossiele brandstoffen nog alleen om elektriciteit op te wekken in combinatie met bruikbare 
warmte via warmtekrachtkoppeling.

•	 We vervangen fossiel aardgas zoveel mogelijk door synthetisch gas en biogas. Op termijn bouwen we 
het gasnetwerk af.

DriE. groene stroom, duurzaam en sociaal
•	 We verlagen de btw op gas en elektriciteit van 21% naar 6%. Energie is een recht, geen luxe.
•	 We voeren een door de overheid gereguleerd, goedkoop energietarief in voor particulieren, zoals het 

‘tarif bleu’ in Frankrijk.
•	 We snoeien in de wirwar van energietarieven bij commerciële energieleveranciers. We beperken het 

aanbod tot één vast tarief per leverancier.
•	 We beschermen de consument tegen prijsschokken. In plaats van variabele tarieven garanderen we 

vaste prijzen die maximaal één keer per jaar aangepast worden.
•	 We verzetten ons tegen de verplichte invoering van slimme meters.
•	 We halen de kosten voor groene stroom uit de energiefactuur. In plaats van de subsidiekosten voor 

zonne panelen af te wentelen op de consumenten, willen we dat Electrabel & co de zwaarste lasten 
dragen.

•	 We romen de woekerwinsten van commerciële zonneparken af. We schrappen tegelijk de netvergoeding 
voor kleine fotovoltaïsche installaties van particulieren.

•	 Voor de installatie van zonnepanelen werken we bij de Klimaatinversteringsbank een derdebetalersre-
geling uit.

vIsIE
De uitstap uit fossiele brandstoffen is de hoeksteen van elk klimaatbeleid. Nog altijd zijn we in België voor 
een groot deel afhankelijk van olie en gas om ons van elektriciteit en warmte te voorzien. Daardoor blijven 
we broeikasgassen in de lucht blazen terwijl de alternatieven er zijn.

Kernenergie is geen deel van de oplossing maar van het probleem. Ze vormt een groot veiligheidsrisico. 
Blijven rekenen op de verouderde kerncentrales blokkeert ook systematisch de vereiste omslag naar her-
nieuwbare energie.

Deze omslag van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie moet snel. Daarvoor 
had de federale regering al in 2015 een plan op tafel moeten leggen, maar dat plan kwam er pas in 2018 
met het Energiepact. Dat pact belooft 40% groene stroom in 2030. Maar een studie van de Bond Beter 
Leefmilieu, Greenpeace en WWF berekent dat zelfs 58% duurzame elektriciteit in 2030 perfect haalbaar 
en betaalbaar is.

De regering wil het aantal zonnepanelen verdubbelen. Ze rekent daarvoor echter helemaal op het spon-
tane initiatief van de vrije markt. Nochtans, sinds de woekersubsidies voor zonnepanelen geschrapt zijn, is 
in Vlaanderen geen enkel grootschalig zonnepark meer gebouwd. Commerciële investeerders halen hun 
neus op voor een rendement van 5%. Daarnaast belooft het Energiepact nieuwe gascentrales te subsidi-
eren. Op die manier gaan publieke middelen naar de verbranding van fossiele brandstoffen. De burgers 
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krijgen de prijs gepresenteerd met een nieuwe koolstoftaks. Een absurde en onrechtvaardige keuze. Nog 
maar eens krijgen energiemultinationals subsidies terwijl wij de rekening moeten betalen.

Met zo’n beleid kunnen we nog lang wachten op een groene revolutie. Het wordt tijd dat de overheid zelf 
haar verantwoordelijkheid neemt en samen met burgercoöperaties en lokale besturen investeert in het 
duurzame energiesysteem van morgen: zon en wind in publieke handen!

We vervangen het kaduke Energiepact daarom door een werkelijk Energietransitieplan, met twee duidelijke 
assen. Een: investeringen om het energieverbruik drastisch te doen dalen, want de groenste energie is 
natuurlijk de energie die we niet gebruiken. Twee: de vervanging van fossiele brandstoffen en kernener-
gie door hernieuwbare bronnen. Op die manier kan België in 2050 voor 100% op hernieuwbare energie 
draaien.

EEn. de groenste energie is de energie die we niet 
gebruiken

De huizen in België gebruiken relatief 70% meer energie dan het Europese gemiddelde. Om dat recht te 
trekken behelpen onze overheden zich vooral met renovatiepremies. Het is een oplossing van ieder voor 
zich. Eigenaars met een laag inkomen blijven in de kou staan omdat de investeringskosten voor hen te hoog 
zijn. De Vlaamse regering schafte nu ook nog de energieleningen af: alleen nog mensen die behoren tot 
een sociale doelgroep kunnen er nog een beroep op doen.

We gaan gestructureerd en gefaseerd te werk om de klimaatimpact van de verouderde gebouwen in ons 
land drastisch terug te dringen. Het investeringspact van de regering-Michel levert middelen voor de isola-
tie van publieke gebouwen tegen 2030. Wij willen ook alle sociale woningen renoveren om in 2030 overal 
klimaatneutraliteit te bereiken. Met warmtescans van de daken en muren brengen we samen met de ge-
meenten de isolatiestand van de huizen op hun grondgebied in kaart. We bieden actief groepsrenovaties 
aan tot de bijna-energieneutrale standaard (E30), te beginnen bij huizenblokken waar de energie langs 
ramen en deuren naar buiten vliegt. Met de groepsrenovaties schrijven we een openbare aanbesteding uit 
om alle deelnemende huizen uit een blok samen in handen te nemen. Op die manier gaan we efficiënt te 
werk en verminderen we de kosten. Tegen 2040 brengen we zo 90 procent van het woningbestand tot de 
bijna-energieneutrale standaard. Wie de middelen niet heeft om te renoveren, wordt ondersteund via een 
derdebetalersregeling. Daarbij schiet de Klimaatinvesteringsbank de kosten van de renovatie voor. De eige-
naar betaalt de investering terug met de opbrengst van de uitgespaarde energiekosten. Als de investering 
volledig vergoed is, daalt de energiefactuur naar het reële, lagere niveau. Verhuurders moedigen we aan 
om hun panden te renoveren door de energiestatus op te nemen als criterium in het huurprijzenraster. Wie 
panden verhuurt die niet goed geïsoleerd zijn, zal dat voor een lagere huurprijs moeten doen.

Ook in de industrie is veel vooruitgang te boeken. Met stadsverwarmingsnetten recupereren we restwarmte 
van bedrijven die vandaag gewoon de lucht in gaat. Zo lozen bedrijven in de Antwerpse haven vandaag 
dubbel zoveel warmte als de stad nodig heeft voor verwarming en sanitair warm water. We verplichten hen 
energiebesparende investeringen te doen en om te schakelen naar een circulaire economie. Zo dringen 
we het industriële energieverbruik verder terug. En met een betere ruimtelijke ordening maken we veel 
verplaatsingen overbodig en wordt de keuze voor het openbaar vervoer veel evidenter. Tegen 2050 kunnen 
we zo de Belgische vraag naar energie halveren.

Tegelijk schakelen we zoveel mogelijk over naar elektriciteit als energiebron, weg van olie en gas. Dat geldt 
zowel voor verwarming en voor transport als voor verlichting, apparaten en machines. Wanneer alle energie 
geleverd wordt door elektriciteit, hebben we dankzij de forse energiebesparing in 2050 ongeveer evenveel 
elektriciteit nodig als vandaag.
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TwEE. we inVesteren zelf in de stroom Van de toekomst
In 2016 was nauwelijks 14% van de in ons land geproduceerde elektriciteit duurzaam. Het Energiepact legt 
vast dit tegen 2030 op te trekken naar 40%. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover blijft de regering in het 
vage. Ze rekent bijna uitsluitend op de privésector om haar doelstelling te halen. Dat doet ze al jaren en het 
heeft ons één ding geleerd: het werkt niet.

Toch is het perfect mogelijk fors meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. De prijzen van groene 
stroom dalen zienderogen en de capaciteit van nieuwe windmolens en zonnepanelen blijft groeien. Groot-
schalige investeringen in hernieuwbare energie kunnen zorgen voor veel nieuwe, groene banen. Maar de 
regering geeft de hefbomen van onze energievoorziening liever uit handen aan Electrabel & co. Die grote 
energiebedrijven blijven zweren bij kernenergie en fossiele brandstoffen. In plaats van radicaal te investe-
ren in duurzame energieproductie is de regering van plan om jaarlijks 350 miljoen euro subsidies te geven 
aan zes nieuwe gascentrales. Zo kan het niet verder.

Energie is te belangrijk om ze aan de vrije markt over te laten. In een groene revolutie is er geen plaats 
voor Electrabel & co. We willen de hefbomen van onze toekomst zelf in handen krijgen. We pleiten voor 
de vermaatschappelijking van de energiesector. Mens en milieu moeten op de eerste plaats komen, niet 
het private winstbelang van multinationals. We willen aan de wurggreep van de Europese energiereuzen 
ontsnappen. In plaats van Engie, EDF & co willen we een openbare energievoorziening, in handen van de 
samenleving en onder democratische controle. Alleen op die manier kunnen we de chaos van de vrije markt 
vervangen door de geplande uitbouw van een duurzaam energiesysteem.

Om beweging in de zaak te krijgen, richten we zelf een publiek energiebedrijf op, met twee doelen voor 
ogen. Een goede dienstverlening, met betaalbare prijzen aan de ene kant. En de productie van honderd 
procent hernieuwbare energie aan de andere. Het energiebedrijf kadert in het energietransitieplan dat een 
pad uittekent om tegen 2050 helemaal te vertrouwen op hernieuwbare energie. Tegen 2030 is het mogelijk 
om 60 procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, goed voor 40 procent van de totale 
energievraag. Met een publiek energiebedrijf kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen die de 
energiesector vandaag zo verlamt en volop gaan voor duurzame elektriciteit. We faciliteren daarnaast ook 
stedelijke energiebedrijven, in publieke handen, en burgercoöperaties, om lokaal mee te bouwen aan het 
energiesysteem van morgen. Heel wat steden in Denemarken en Duitsland doen het ons al voor. Hun stede-
lijke energiebedrijven zijn kampioenen van groene én betaalbare energie.

Vandaag is amper 4,4% van de geschikte daken bedekt met zonnepanelen. Daar kan ons publiek energie-
bedrijf verandering in brengen. Met de derdebetalersregeling van de Klimaatinvesteringsbank maken we 
het haalbaar, ook voor wie het minder breed heeft, om een batterij zonnepanelen op het dak te installeren. 
En we maken het eenvoudiger om samen met de buren te investeren in gemeenschappelijke zonnepanelen.

De energieproductie van wind en zon schommelt naargelang het weer, terwijl een continue levering van 
stroom van belang is. We hebben dus oplossingen nodig om de pieken in de stroomproductie van de toe-
komst op te vangen voor de dalmomenten. Op momenten dat zonnepanelen en windmolens te veel pro-
duceren, gebruiken we die elektriciteit voor de elektrolyse van water waarbij we water splitsen in zuurstof 
en waterstof. Power-to-gas heet die technologie. De waterstof die we zo produceren en opslaan, kan later 
gemakkelijk weer omgezet worden in elektrische stroom door het gebruik van groene brandstofcellen.

De omschakeling naar honderd procent hernieuwbaar vraagt ook om een heel nieuw energienetwerk. 
Naast elektriciteit en gas worden ook waterstof en heet water belangrijke energiedragers. De schomme-
lende stroomproductie en de opslag van energie moeten constant in evenwicht blijven. We brengen de 
verschillende energienetten daarom in publieke handen en vormen ze om tot een smart grid, een digitaal 
gestuurd netwerk dat vraag en aanbod op elkaar afstemt.

Volop gaan voor hernieuwbaar wil zeggen: stoppen met kernenergie. In 2014 al engageerde de regering-
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Michel zich om het probleem van de bevoorradingsonzekerheid in handen te nemen. Maar op het einde 
van de legislatuur kon ze nog altijd niet garanderen dat het licht bleef branden, terwijl de energieprijzen 
alweer omhoogschoten. Het heeft alles te maken met de verouderde kerncentrales. Die wil de N-VA koste 
wat het kost openhouden om de bevoorrading te garanderen en de prijzen laag te houden. Maar ze bereikt 
er alleen maar mee dat ze de rijke aandeelhouders van Electrabel tevreden houdt. Die blijven megawinsten 
boeken op de afgeschreven kerncentrales, terwijl wij onze elektriciteit duur betalen en we nog nooit zo veel 
stroom uit onze buurlanden moesten importeren als in 2018. Ondertussen wordt met de nucleaire heffing 
een almaar kleiner deel van die winsten afgeroomd: 200 miljoen euro in 2015 en nog maar 160 miljoen in 
2016, het laagste bedrag sinds de heffing in het leven werd geroepen.

Alle regeringspartijen en het Vlaams Belang beslisten in 2015 om de oudste kerncentrales in Doel tien jaar 
langer in dienst te houden. Zo organiseert het energiebeleid haar eigen stilstand. Want het openhouden 
van de kerncentrales blokkeert de investeringen in hernieuwbare energie. Omdat kerncentrales niet kun-
nen worden uitgeschakeld wanneer de zon schijnt en het hard waait. En omdat ze de omschakeling van 
ons elektriciteitsnet in de weg staan. We stappen daarom in 2025 volledig uit kernenergie en leggen de 
scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 onmiddellijk stil.

De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en de opkuis van het kernafval kunnen volgens re-
cente ramingen oplopen tot 15 miljard euro. Electrabel en Luminus doen er alles aan om daar zo weinig mo-
gelijk aan bij te dragen. Het is nochtans duidelijk: Electrabel en Luminus hebben veel winst gemaakt met de 
kerncentrales, zij moeten ook volledig opdraaien voor de ontmanteling en de opslag van het nucleair afval. 
Het geld dat daarvoor nodig is moet door de nucleaire exploitanten integraal gestort worden op een geblok-
keerde rekening bij de Nationale Bank. Zo zijn we zeker dat de samenleving niet opdraait voor de kosten.

Nieuwe kerncentrales bouwen zijn al helemaal geen oplossing. Kerncentrales van de nieuwe generatie 
generen misschien minder nucleair afval maar ze zijn voor de rest in hetzelfde bedje ziek als hun oudere 
broertjes. Omdat de ontwikkeling en bouw ervan zoveel tijd in beslag nemen, zijn ze ook geen valabel alter-
natief. Bij de kernuitstap verzekeren we de tewerkstelling van de werknemers van Doel en Tihange. Hun 
expertise is nog hard nodig voor de ontmanteling van de centrales en voor de ombouw daarna van Doel en 
Tihange tot energiehubs van de toekomst. We vestigen er moderne warmtekrachtkoppelingscentrales en 
pilootprojecten voor energieopslag.

Bijna een derde van onze energie is afkomstig van aardgas. Met stadsverwarmingsnetten en met de om-
schakeling naar elektriciteit willen we daar op termijn vanaf. Intussen vervangen we fossiel aardgas zoveel 
mogelijk door synthetisch gas, aangemaakt met behulp van waterstof of biogas uit vergisting van duurzame 
bronnen. Op langere termijn bouwen we het gasnetwerk af.

DriE. groene stroom, duurzaam en sociaal
Op vijf jaar tijd is de elektriciteitsfactuur in België met meer dan 30% gestegen, of met bijna 250 euro per 
jaar. In Vlaanderen was er zelfs een stijging met bijna 40%. Terwijl een gemiddeld gezin in de begindagen 
van de regering-Michel minder dan de buurlanden betaalde, betaalt het nu bijna een kwart meer.

Gezinnen betalen zich blauw voor hun stroomfactuur, maar krijgen daar niets voor terug. Integendeel. Ons 
land heeft de slechtste energievoorziening, met risico’s op black-outs, afschakelplannen en verouderde 
scheurtjescentrales die om de haverklap uitvallen. De energie is duur, maar niet duurzaam. Op het vlak van 
hernieuwbare energie bengelt België samen met Nederland aan de staart. In Frankrijk, het goedkoopste 
buurland, is 16% van de geconsumeerde energie hernieuwbaar. In België is dat maar de 8%.

Het energiebeleid faalt compleet. De overheid is niet meer in staat een stabiele bevoorrading van elektri-
citeit te garanderen. Engie-Electrabel dicteert dan ook de wet. De energiereus melkt onze gezinnen uit. De 
liberalisering van de energiemarkt was alleen maar goed voor de portemonnee van de aandeelhouders.
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Toch bleef de regering volharden in boosheid. Ze ging de hoge facturen zelfs openlijk verdedigen. In 2016 
zei Bart De Wever: “Goedkope energieprijzen? Dat zal in deze 21ste eeuw niet meer aan de orde zijn. Dat is 
eigenlijk een goede zaak.” Bert Wollants, de energiespecialist van de N-VA, zei twee jaar later: “Zo veel is 
die energiefactuur nu ook weer niet gestegen.”

Het enige lichtpuntje in de lange reeks prijsstijgingen is de afschaffing van de Turteltaks door het Grond-
wettelijk Hof bij een rechtszaak die werd aangespannen door de PVDA. Zo ging de stroomfactuur voor een 
gezin met 100 euro naar omlaag.

Van april 2014 tot september 2015 betaalden we 6 in plaats van 21% btw op elektriciteit. Dat was alleen 
maar normaal: verwarming in de winter is een basisrecht, geen luxeproduct zoals kaviaar of champagne. 
Het was nog een beslissing van de regering-Di Rupo, die er kwam na een jarenlange campagne van de 
PVDA. Maar de regering van Michel en De Wever verhoogde de btw meteen weer naar 21%. Die maatregel 
blijft de N-VA tot vandaag uitdrukkelijk verdedigen: “De verlaging van de btw levert niets op voor de bedrij-
ven, die zijn immers vrijgesteld van btw”, billijkte minister Jan Jambon het.

De volgende regering moet de btw op energie onmiddellijk verlagen naar 6%. Daarmee wordt de factuur 
van de gezinnen een stuk milder. De rekening moet naar Electrabel gestuurd. Ze moet echt niet betaald 
worden met een verdoken indexsprong, zoals dat onder de regering-Di Rupo het geval was.

Om de energiekloof met de buurlanden te dichten, zijn structurele maatregelen nodig. We pleiten voor 
een gereguleerd, goedkoop tarief voor particulieren. In plaats van energiebedrijven vrij spel te geven, legt 
de overheid op die manier duidelijke maximumprijzen op. Dat systeem bestaat al in Frankrijk, met “le tarif 
bleu”. Niet toevallig is de energiefactuur in Frankrijk dan ook ook 400 euro per jaar goedkoper dan in België.

De verschillende energietarieven maken het optimaal kiezen voor het goedkoopste alternatief er helemaal 
niet makkelijker op. Daarom willen we het aanbod beperken tot één tarief per leverancier.

Om de consument te beschermen tegen plotse prijsverhogingen, garanderen we ook vaste prijzen die maar 
één keer per jaar aangepast kunnen worden.

We verzetten ons tegen de uitrol van de slimme energiemeters. Dat project helpt alleen de energiesector. Door 
de massale hoeveelheid digitale gegevens kunnen ze “slimme tarieven” doorvoeren, die schommelen van 
dag tot dag of zelfs van uur tot uur. Op piekmomenten kan elektriciteit zo drie tot vijf keer duurder uitvallen. 
Dat systeem is in de VS in voege. Op die manier verliezen de gezinnen elke controle over hun energiefactuur.

De meters zijn ook peperduur. De Vlaamse energiewaakhond VREG berekende dat de volledige uitrol van 
slimme gas- en stroommeters in Vlaanderen 1,6 miljard euro kost. Dat is omgerekend 640 tot 800 euro per 
gezin. Dat geld besteden we beter aan isolatieprojecten.

De netvergoedingen zijn bij ons 40% duurder dan in de buurlanden. Vooral omdat in Vlaanderen de kosten 
voor zonnepanelen rechtstreeks verrekend worden in de distributienettarieven. Lage inkomens, alleen-
staanden en gezinnen betalen zich blauw om de woekersubsidies aan zonnepaneelkoningen als Fernand 
Huts en banken als ING.

Huts liet in één jaar twintig gigantische zonnedaken aanleggen op de loodsen van Katoen Natie. Daarvoor 
krijgt hij 450 euro per megawattuur, en dat nog twintig jaar lang. Gezinnen in het Waasland betalen zo jaar-
lijks 147 euro extra voor de zonneplantages van Huts.

We halen de kosten voor groene stroom uit de energiefactuur van gezinnen. We schrappen tegelijk de net-
vergoeding voor zonnepanelen van particulieren. In plaats van de subsidiekosten voor zonnepanelen af te 
wentelen op de consumenten, willen we dat Electrabel en de commerciële zonneparken de zwaarste lasten 
dragen. We romen de woekerwinsten op de zonneplantages van Fernand Huts & Co af.
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9. DE INDUstrIE als trOEf vOOr 
HEt klImaat

staNDpUNt

De industrie is een hefboom voor de sociale klimaatrevolutie. Ze is nu nog de grootste bron van broeikas-
gassen, maar ze kan een centrale rol gaan spelen in het duurzaam verwarmen van onze steden, het herge-
bruik van materialen en de besparing van energie. Dat is goed voor de planeet en zorgt voor een duurzame 
tewerkstelling. Met bindende normen en publiek onderzoek schuiven we de winstlogica opzij. We zetten de 
industrie op weg naar een duurzame toekomst.

Wat WIj WIllEN
EEn. rationeel industrieel gebruik Van energie

•	 We voeren bindende doelstellingen in om de industrie tegen 2040 klimaatneutraal te maken. Zo maken 
we het mogelijk dat de industrie tegen 2050 netto broeikasgassen opneemt in plaats van uitstoot.

•	 Met stadsverwarmingsnetten koppelen we restwarmte uit industriezones aan de warmtevraag in bedrij-
ven en wijken.

•	 Heel wat technieken om energie te besparen liggen klaar, maar worden niet toegepast. We verplichten 
de industrie te investeren in de beste technieken voor energiebesparing.

TwEE. maak plaats Voor de waterstofreVolutie
•	 De zon schijnt niet altijd, de wind waait niet altijd even sterk. Om de dalen in de productie van hernieuw-

bare energie op te vangen, investeren we in opslag van de overschotten bij de pieken. Met power-to-
gastechnologie maken we met die energieoverschotten waterstof aan. De opgeslagen waterstof zetten 
we later weer om in stroom.

•	 Met fondsen van de Klimaatinvesteringsbank stimuleren we de ontwikkeling van een circulaire petroche-
mie die CO2 met behulp van hernieuwbaar waterstof vastlegt in duurzame producten.

•	 Door de staalsector te doen investeren in groene hoogoventechnologie op waterstof en nieuwe opvang-
technieken wordt tegen 2035 in België enkel nog CO2-arm staal geproduceerd, tegen 2040 enkel nog 
CO2-vrij staal.

DriE. naar een productie-omslag
•	 We gaan resoluut voor de circulaire economie, waarbij grondstoffen telkens opnieuw gebruikt worden. 

Dat spaart niet alleen materialen uit, maar ook energie.
•	 We binden de strijd aan met overtollige verpakkingen en materialen voor eenmalig gebruik. Daarbij voe-

ren we statiegeld op drankverpakkingen in. Tegen 2050 willen we een afvalvrije economie.
•	 Door de wettelijke garantietermijnen fors op te trekken, gaan we de gepland snelle veroudering van 

elektrische apparaten tegen en verkleinen we de groeiende berg e-waste.
•	 We versnellen het onderzoek naar nieuwe bouwmaterialen op basis van CO2 in plaats van cement en we 

trekken de kaart van hout als dragende structuur in de bouw.

ViEr. belgië asbestVrij in 2024
•	 Met een Centrale Database Asbest brengen we tegen 2020 alle asbest in openbare gebouwen, particuliere 
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woningen, stortplaatsen en verontreinigde bodems in kaart. Deze databank is voor iedereen toegankelijk.
•	 Asbeststorten op minder dan 500 meter van bewoning worden onmiddellijk gesloten. We verstrengen 

de controles op de opslag van asbest. Die opslag moet veilig zijn, bij voorkeur door verglazing.
•	 We herzien de financiering van het Asbestfonds en maken daarvoor meer middelen vrij bij de asbest industrie.
•	 Tegen 2024 verwijderen we alle bekende asbest uit publieke en private gebouwen, met prioriteit voor 

scholen, en financieren dat door het Asbestfonds.
•	 Wij ratificeren het Verdrag van Lugano betreffende de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van 

activiteiten die gevaarlijk zijn voor het milieu. Wij streven naar een totaal wereldwijd verbod op de win-
ning en het gebruik van asbest.

vIsIE

De industrie is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgassen in ons land. Samen met de bouw is ze 
goed voor 28 procent van de totale uitstoot ervan, zonder de energie die ze van het net afneemt mee te re-
kenen. De 450 meest energie-intensieve bedrijven van Vlaanderen zijn goed voor meer dan 80 procent van 
het Vlaamse primaire energieverbruik. Toch besteden de Belgische en Vlaamse beleidsmakers daar amper 
aandacht aan. Zij blijven voor de grootste vervuilers rekenen op het Europese systeem van emissiehandel. 
Met belastingvrijstellingen en de verlaging van accijnzen op uitgerekend fossiele brandstoffen probeert de 
Vlaamse regering schuchtere stapjes in de richting van meer energie-efficiëntie los te weken.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dit beleid bitter weinig resultaat oplevert. Voor privébedrijven pri-
meert immers de winst op korte termijn, niet de leefbaarheid van de planeet voor de komende generaties. 
Tijdens de crisisjaren daalde de uitstoot van de Belgische industrie, maar sinds 2012 gaan de cijfers weer 
in stijgende lijn. In 2016, het laatste jaar waarvan de cijfers beschikbaar zijn, lag de uitstoot van broeikas-
gassen op het hoogste niveau in vijf jaar. Terwijl de gevolgen van klimaatverandering alsmaar zichtbaarder 
worden, gaat het grootbedrijf resoluut in de verkeerde richting.

Wij willen dat de industrie tegen 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot, maar opneemt. Daar is een 
heuse omwenteling voor nodig en die zal niet spontaan van het grootbedrijf zelf komen. Het is hoog tijd 
voor een stevige duw in de rug om de verlammende concurrentielogica te overwinnen. Daarom vervangen 
we de emissiehandel door bindende normen, met een helder pad naar negatieve emissies in 2050. Zo 
wordt de industrie genoodzaakt drastische energiebesparende maatregelen te nemen.

Ook de manier waarop we produceren gaan we herzien. Waterstof vormt het sluitstuk van zowel een her-
nieuwbare energieproductie als van een revolutie in de zware industrie. Zo wordt deze industrie geen 
struikelsteen voor de groene revolutie, maar net een van de grootste troeven ervan. Ze kan tegen 2050 
CO2 opnemen uit de atmosfeer, in plaats van haar grote uitstoot vandaag. Op die manier garanderen we 
de leefbaarheid van de Belgische industrie op de lange termijn en creëren we nieuwe, groene banen. Het 
zijn banen die niet in de weg staan van een duurzame toekomst, maar actief bijdragen aan de leefbaarheid 
van de planeet.

EEn. rationeel industrieel gebruik Van energie
De Vlaamse regering sloot in 2014 Energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) af met 334 grootbedrijven, die 
samen instaan voor 80 procent van het primair energieverbruik in de Vlaamse industrie. Deze EBO’s hebben 
geleid tot een minimale reductie van het primair energieverbruik: dat daalde met amper 3,6 procent. Toch 
stuurde voormalig gedelegeerd bestuurder van Voka en minister van Economie Philippe Muyters daarover 
jubelende persberichten uit. Nochtans gaat het over een energiebesparing van minder dan 1 procent per jaar.

Er is veel meer mogelijk. Onderzoek van het intergouvernementeel klimaatpanel IPCC wijst uit dat de ener-
gie-intensiteit van de industrie onmiddellijk met een kwart kan dalen indien de industrie zou gebruikmaken 
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van de beste beschikbare technieken. Maar energie-efficiëntie betaalt zichzelf niet snel genoeg terug naar 
de normen van de markt. Daarom maken we het gebruik van die technieken verplicht en roepen zo de 
verspilling van energie een halt toe. Met verder onderzoek, betaald met fondsen van de Klimaatinveste-
ringsbank, laten we het energieverbruik nog verder dalen. Zo reduceren we de uitstoot van broeikasgassen 
in de industrie met 80 procent tegen 2050.

De koeltorens blazen enorme hoeveelheden warmte de lucht in. Wat een energieverspilling! Die warmte kan 
nochtans perfect hergebruikt worden. Bijvoorbeeld door aanpalende bedrijven die hoogwaardige warmte 
nodig hebben en deze warmte vandaag zelf opwekken met fossiele brandstoffen. Of door woonkernen in 
de buurt: via stadsverwarmingsnetten kunnen zij zo gas- en mazoutbranders overbodig maken.

TwEE. maak plaats Voor de waterstofreVolutie
In het vorige hoofdstuk ‘België onder groene stroom’, lees je hoe we waterstof inzetten om de schomme-
lingen van hernieuwbare energie op te vangen. De opgeslagen waterstof kan dienst doen als batterij maar 
ook als een basisgrondstof voor de industrie, in vervanging van erg vuile productie vandaag.

En waterstof heeft nog meer in haar marge. Door de CO2 die vrijkomt bij industriële verbrandingsprocessen 
op te vangen en te laten reageren met waterstof, kunnen we methaan en methanol maken. Methaan kan 
fossiel aardgas vervangen, methanol kan dienen als basisproduct in de petrochemische industrie. In plaats 
van deze stoffen uit aardolie en aardgas aan te maken, vertrekken we gewoon van water en hernieuwbare 
energie! Zo creëren we gesloten circuits: een circulaire petrochemie waar op termijn geen druppel olie 
meer aan te pas komt. Als we dit systeem op de 220 hoogste schoorstenen van Vlaanderen toepassen, 
neemt de Belgische uitstoot meteen een duik van minstens 20 procent.

De technologie voor hydrolyse bestaat al meer dan een eeuw. Het eiland Goeree-Overflakkee in Nederland 
is goed op weg om met behulp van waterstoftechnologie klimaatneutraal te worden tegen 2020 (!). En in 
Augsburg in Duitsland wordt vandaag met waterstof en hernieuwbare energie al groen methaan geprodu-
ceerd, dat in een gesloten systeem weer verbrand wordt om energie op te wekken. Toch zijn bedrijven bij 
ons niet geneigd om meer dan wat kleinschalige initiatieven te nemen om de technologie op grote schaal te 
ontwikkelen. Het risico van zo’n investeringen is te groot binnen het kader van de vrije markt en het levert 
geen harde economische return op. Daarom zetten we met de Klimaatinvesteringsbank middelen in om de 
waterstofrevolutie in gang te zetten. Bedrijven kunnen van de nieuwe technieken gebruik maken om hun 
emissienormen te halen, mits betaling van royalties aan de Klimaatinvesteringsbank.

Op termijn wordt het zelfs mogelijk om CO2 actief uit de atmosfeer te halen en vast te leggen in duurzame 
producten. We kiezen er niet voor CO2 weg te steken in diepe aardlagen, de Carbon Capture and Storage. 
Die techniek is risicovol en weinig efficiënt. En natuurlijk kunnen investeringen in CO2-opvang geen excuus 
zijn om de inspanningen tegen de uitstoot van CO2 te verlagen.

Ook in de staalsector kan waterstof voor een revolutie zorgen. De vervuilende cokes-ovens van vandaag 
kunnen we vervangen door groene hoogoventechnologie op waterstof. Samen met nieuwe opvangtech-
nieken, waarbij hoogovengassen door micro-organismen worden omgezet in biobrandstof, kunnen we van 
de Belgische staalindustrie een wereldspeerpunt maken van de hoogtechnologische ontwikkelingen in de 
sector.

DriE. naar een productie-omslag
Hoeveel broeikasgassen de industrie uitstoot, hangt vooral af van het soort producten dat ze maakt. Van-
daag dienen veel producten voor eenmalig gebruik. Ingenieurs krijgen de opdracht apparaten zo te ont-
werpen dat ze snel verslijten en vervangen moeten worden. Op korte termijn het beste recept voor hoge 
winsten, op lange termijn een ramp voor het klimaat.
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Neem nu plastic zakjes. Elk jaar verbruiken we er in Europa maar liefst 100 miljard. Ze zijn gemaakt met 
fossiele energieën zoals olie en komen na gebruik vaak in de natuur terecht, waar ze er honderden jaren 
over doen om af te breken. In Scandinavië en in Nederland en Frankrijk, maar ook op andere plaatsen op 
de wereld, bestaat er daarom al een verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik. Ook in Wallonië en 
Brussel worden zakjes al geweerd, maar de Vlaamse regering blijft dwarsliggen. Wegwerpproducten zoals 
zakjes, maar ook bekers, borden en bestek vervangen we maar beter zo snel mogelijk door herbruikbare 
alternatieven.

Veel elektrische apparaten worden vandaag bewust zo ontworpen dat ze niet te lang meegaan. Want hoe 
sneller consumenten naar de winkel moeten voor een nieuwe printer, wasmachine of smartphone, hoe 
meer de kassa rinkelt. Het gevolg? Een onwaarschijnlijke verspilling van materialen en energie. De Kamer 
keurde een resolutie goed om deze geplande veroudering aan te pakken, maar de meerderheid verhin-
derde dat de tekst in de praktijk veel zal veranderen. Wij willen de garantietermijnen verlengen om deze 
wanpraktijken een halt toe te roepen. Zo verkleinen we ook de groeiende berg e-waste. Tegen 2050 willen 
we een economie zonder afval zodat verbrandingsovens niet meer nodig zullen zijn.

In de bouw vertrouwen we vandaag vaak op beton. Maar de productie ervan zorgt voor veel broeikasgas-
sen. In veel gevallen kan beton gelukkig vervangen worden door hout. We kunnen dus een beroep doen 
op duurzame bosbouw. Hout legt CO2 vast in plaats van het uit te stoten. En hout is sterk. Er liggen zelfs 
plannen op tafel om voor het eerst wolkenkrabbers volledig uit hout op te trekken. We versnellen ook de 
ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen, gebaseerd op de recyclage van CO2.

Minder produceren en goed kiezen wat we maken: daarmee komen we al een heel eind. Maar ook hoe we 
produceren is natuurlijk van belang. Vandaag verloopt de industriële productie grotendeels op een lineaire 
manier. Bedrijven maken met eindige grondstoffen producten die na een vaak korte levensduur als afval 
verbrand of gestort worden. Met deze manier van produceren plegen we roofbouw op onze planeet: we 
nemen meer weg dan de aarde kan vernieuwen, we zorgen voor meer vervuiling dan die kan opvangen. 
We moeten de omslag maken naar een circulaire economie in plaats van een lineaire. Daarbij wordt afval 
weer als grondstof gebruikt, telkens opnieuw. En door producten modulair te ontwerpen, kunnen we ze 
gemakkelijker repareren. Dat spaart materialen uit plus heel wat energie. We ondersteunen dan ook de 
repair cafés waar men producten herstelt voor hergebruik.

Om circulair te produceren, moeten we afvalstoffen wel efficiënter gaan inzamelen. Een hefboom is hier 
de heffing van statiegeld op drankverpakkingen. Maar die heffing wordt door de Vlaamse regering geblok-
keerd. De maatregel kost nochtans niets voor wie gebruikte blikjes en petflessen binnenbrengt. En ze heeft 
ook een grote impact op de hoeveelheid materialen en zwerfvuil die opnieuw gebruikt kunnen worden.

ViEr. belgië asbestVrij in 2024
Jarenlang was ons land een van de grootste verbruikers van asbestplaten. Al decennialang was bekend 
dat het inademen van asbestvezels tot dodelijke kanker kan leiden. Toch duurde het onder druk van de 
asbestmaffia van Eternit, SVK en co tot 1998 alvorens er een algemeen verbod kwam op het verwerken 
van asbest in materialen. Honderden mensen werden het slachtoffer van asbest of hebben een familielid 
dat aan asbestkanker is gestorven. Mensen die met asbest gewerkt hebben of in de buurt van een asbest-
verwerkend bedrijf woonden, leven met de angst die vreselijke asbestkanker te krijgen.

Er is asbest verwerkt in talloze huizen, stallen, tuinhuizen en schoolgebouwen. Veel mensen hebben niet 
het budget om dat door professionele bedrijven te laten verwijderen. Wij willen dat de overheid niet langer 
de andere kant opkijkt maar snel werk maakt van het asbestvrij maken van ons land. OVAM stelt het jaar 
2040 voorop om Vlaanderen asbest–“veilig” te krijgen. Maar in Nederland schuift men 2024 naar voor als 
het jaar om helemaal asbestvrij te zijn. Ook bij ons moet dat kunnen! Daarom willen we tegen 2020 met een 
Centrale Database Asbest alle asbest in publieke en private gebouwen inventariseren.
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Om te voorkomen dat asbest ook na het te verwijderen uit gebouwen nog slachtoffers maakt, sluiten we 
asbeststorten die op minder dan 500 meter van bewoning actief zijn. De risico’s voor de omwonenden zijn 
dan immers te hoog, zoals bij het SVK-stort in Sint-Niklaas. Door een volgehouden campagne van een actie-
comité en de PVDA werd vorig jaar beslist dat het SVK-stort voorgoed dicht gaat. We geven de voorkeur aan 
verglazing voor de opslag van asbest, de enige echt veilige methode die er volgens specialisten bestaat.

De overheid heeft in 2015 en 2016 geen bijdrage gestort in het Asbestfonds, omdat de reserves van dat 
fonds zich opstapelen. Maar dat is kortzichtig en getuigt van weinig inzicht in de impact van asbest op de 
gezondheid. De incubatietijd, de periode tussen blootstelling en de eerste symptomen, kan voor kankers 
zoals mesothelioom soms meer dan 50 jaar bedragen. De Franse Senaat gaat er daarom van uit dat het 
aantal kankers tot 2025 zal blijven toenemen. We zitten dus nog lang niet op het hoogtepunt. Bovendien 
zou het Asbestfonds kunnen tussenkomen in de financiering van de verwijdering van asbest uit gebou-
wen. We blijven het Asbestfonds daarom financieel ondersteunen en verhogen de bijdrage van de asbest-
industrie zelf.
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10. EEN slImmE rUImtElIjkE 
OrDENINg

staNDpUNt
Minder in de file staan, meer groene ruimte, betaalbaar wonen, een bloeiende middenstand: het begint 
alle maal bij een slimme ruimtelijke ordening. We maken een nieuwe beweging richting stad. Een duurzame 
stad, waar het goed en betaalbaar wonen is. Waar we verdichten en vergroenen. Zo kunnen we meer ruimte 
geven aan natuur en landbouw. En bereiden we ons voor op de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Wat WIj WIllEN
EEn. een globale ruimtelijke Visie
•	 We werken een globale visie uit op de ruimtelijke planning waarmee we wonen en werken dichter bij 

elkaar brengen en meer ruimte overhouden voor groen binnen en buiten de stad.
•	 We stoppen het uitdijen van onze steden en gemeenten en doen aan kernverdichting. We keuren het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – de “betonstop” – onverkort goed.
•	 We leggen de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen decretaal vast zodat alleen vergun-

ningen die ermee in overeenstemming zijn, verleend kunnen worden.
•	 Aan de hand van een kansenkaart, die bepaalt in hoeverre een plaats beschikt over openbaar vervoer, 

voorzieningen en wandel- en fietsbare wegen, geven we aan welke bouwzones we beter schrappen.
•	 We verlenen enkel nog bouwvergunningen voor bijkomende bebouwing in stads- en dorpscentra. Bouw-

gronden buiten deze zones herbestemmen we stelselmatig tot landbouw- of natuurgebied.
•	 Grond met een herbestemming vergoeden we aan de geïndexeerde aankoopprijs en niet aan de marktprijs 

met inkomsten van planbaten. Zo verliezen eigenaars er niet aan en worden speculanten niet beloond.
•	 We moedigen steden aan een actieve vastgoedpolitiek te voeren om het recht op betaalbaar wonen in 

de kernen te garanderen.

TwEE. de groene ruimte beschermen en uitbreiden
•	 We zetten overbodige woonuitbreidingsgebieden en gebieden met een groot waterbergend vermogen 

om naar natuur-, bos- of parkgebied.
•	 We beschermen “zonevreemde” bossen, die voor woon- of industriegebied bestemd zijn, met een prio-

riteit voor oude en waardevolle bossen.
•	 Groen in en rond de stad is cruciaal voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid ervan. We willen meer groen-

zones in de stad en versterken het Agentschap voor Natuur en Bos om stadsrandbossen aan te leggen.
•	 We maken werk van de snelle realisatie van het Vlaams Ecologisch Netwerk, dat bestaat uit natuur- en 

bosgebieden, en van de groene en blauwe verbindingen daartussen.
•	 We werken een klimaatstresstest uit om zicht te krijgen op hoe steden en gemeenten water- en hitte-

overlast kunnen aanpakken met groene infrastructuur en open water.
•	 Wie bodem verhardt met asfalt of beton, krijgt de verplichting dat zelf te compenseren. Wanneer dat niet 

mogelijk is, vragen we een bijdrage om elders onthardende maatregelen te nemen.
•	 Leegstaande landbouwgebouwen proberen we te hergebruiken. Lukt dat niet, dan herstellen we de 

open ruimte. Nieuwe bouwactiviteiten hebben er geen plaats.
•	 We respecteren ons historisch, cultureel en natuurpatrimonium en hergebruiken erfgoed en braak-

liggende industrieterreinen om nieuwe natuurgebieden en culturele trefpunten te creëren.

DriE. duurzame mobiliteit begint bij een slimme 
ruimtelijke ordening
•	 We concentreren diensten zoveel mogelijk in en bij woongebieden. We brengen wonen en werken dich-

ter bij elkaar. Zo vermindert het verkeer en gebeurt er meer te voet of met de fiets.
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•	 Nieuwe woon- en kantoorwijken, commerciële centra en onderwijscampussen plannen we bij multi-
modale transportknooppunten.

•	 We vergunnen geen nieuwe grote shoppingcentra.
 

vIsIE
Wie België vanuit de lucht bekijkt, ziet een versnipperd landschap waarin woongebieden, lintbebouwing, 
landbouw, natuur en industrie kriskras door elkaar staan. Dat is het resultaat van twee eeuwen afwisse-
lende plattelands- en stadsvlucht.

Bij de industrialisering trokken mensen naar de stad, dicht bij het werk in de fabrieken. Maar waar arbeiders 
bij elkaar woonden, ontstonden socialistische ideeën. Om de parochianen van die invloed weg te houden, 
duwde de Kerk de mensen terug naar het platteland. Een huisje en een tuintje weg van de stad werd het 
nieuwe hoogste goed. Met de wet-De Taeye zorgde de overheid na de Tweede Wereldoorlog voor premies en 
leningen om er massaal vrijstaande woningen op te trekken. De steden liepen langzaam leeg, de fabrieken in 
de steden sloten de deuren en in de verpauperde volkswijken vonden nieuwkomers uit de migratie hun stek.

Om de aftakeling van de steden te keren, kozen politici van het hele politieke spectrum voor een neolibe-
rale politiek van prestigeprojecten, vastgoedspeculatie, stadsmarketing en concurrentie met andere steden 
om investeerders, bedrijven en toeristen aan te trekken. Open ruimte werd verkaveld om plaats te maken 
voor winkelketens, kantoorgebouwen en toeristische centra. Bouwpromotoren trokken dure appartemen-
ten op om uit elke vierkante meter zoveel mogelijk munt te slaan. Wie genoeg geld had, trok weer de stad 
uit om een plekje in het groen te vinden en voor de mensen met een kleine portefeuille werd wonen in het 
centrum gewoon te duur. De steden groeiden uit tot uitgestrekte gebieden waar woonwijken, industriële 
zonings en grootwarenhuizen elkaar afwisselen en kregen vorm op maat van automobilisten die vanaf “de 
buiten” naar hun werk reden. Aan haast elke provinciebaan rees lintbebouwing op om de stadsvlucht op te 
vangen. Er was geen plan voor de ruimtelijke ordening. Groene zones werden versnipperd. De afstanden 
naar het werk werden almaar groter. Wat een chaos!

Het is tijd voor een nieuwe beweging naar de stad: om de schaarse groene ruimte te bewaren, om comfor-
tabel en duurzaam te wonen, om de files en het razende verkeer aan te pakken. Een duurzame stad dit keer, 
met betaalbare woningen in aangename, groene wijken, met fietsers en stappers en een goed openbaar 
vervoer. Een stad waar bewoners elkaar (leren) kennen en in alle diversiteit samenwerken. Op die manier kun-
nen we buiten de stad de verkaveling en versnippering stoppen en er plaatsmaken voor landbouw en natuur.

EEn. een globale ruimtelijke Visie
Om het leven in de stad aantrekkelijk te maken, voeren we een woonbeleid dat betaalbaar en kwaliteitsvol 
wonen boven de winsten van vastgoedspeculanten plaatst. Met een goed openbaar vervoer en nabije dien-
sten wordt het aangenaam wonen in de stad. We creëren meer groene ruimte in en rond de stad en zetten 
in op moestuinen en stadslandbouw. Zo maken we ook kortere ketens mogelijk.

We zetten de betonnering en asfaltering van de groene ruimte stop en keuren het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, de “betonstop”, onverkort goed. Wij willen de lat zelfs hoger leggen, want volgens de huidige 
plannen mag er tot 2040 nog eens 20.000 hectare open ruimte bebouwd worden. We leveren alleen nog 
bouwvergunningen af in stads- en dorpscentra. Daar is de ruimte om het grootste deel van de bevolkings-
groei van de komende jaren op te vangen. Bouwzones buiten de centra vormen we stelselmatig om tot 
landbouw- of natuurgebied, te beginnen met gronden in overstromingsgebied en met gebieden ver van 
diensten en openbaar vervoer.

TwEE. de groene ruimte beschermen en uitbreiden
De groene ruimte wordt in Vlaanderen schaarser en schaarser. Dagelijks verdwijnen 12 voetbalvelden open 
ruimte onder een laag beton of asfalt. Bijna een derde van de Vlaamse bossen is op ruimtelijke plannen niet 
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ingekleurd als groenzone, maar als bouwgrond, industriegebied of recreatiezone. Zoals het eeuwenoude 
Ferrarisbos in Wilrijk, dat voor de bijl ging om plaats te maken voor een parking. Vlaams minister Joke 
Schauvliege deed dure eden om die zonevreemde bossen te beschermen voor de kap, maar de Vlaamse 
regering veegde haar boskaart prompt van tafel en verving ze door een arrangement waarbij zelfs waarde-
volle oude bossen geen nieuwe inkleuring krijgen. Die “zonevreemde” bossen kunnen vlot gekapt worden, 
zeker als het om kleine fragmenten gaat. Ondertussen verleende de Vlaamse regering een vergunning om 
zelfs een groot stuk Europees beschermd bos in Genk te kappen, door uitgerekend dezelfde firma Essers 
die zich in Wilrijk niet van haar groenste kant liet zien. Gelukkig verhinderde het verzet van Natuurpunt, de 
BBL en BOS+ dat de betonmolens konden aanrukken en staat het bos er vandaag nog.

Bossen zijn de longen van onze planeet. We herbestemmen zonevreemde bossen daarom zo snel mogelijk 
als bosgebied, met de prioriteit voor oude, waardevolle bossen.
Met onze globale ruimtelijke visie stoppen we de uitbreiding van woongebied en maken zo plaats voor 
nieuwe groene zones. We realiseren eindelijk het volledige Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), dat bestaat 
uit natuur en bosgebieden, en het Integraal Verbindings- en Ondersteuningsnetwerk (IVON) dat gebieden 
met elkaar verbindt en verweeft. Het VEN, 125.000 ha groot, moest eigenlijk al in 2003 gerealiseerd wor-
den. Die deadline werd opgeschoven naar 2015, maar is opnieuw grandioos gemist. Amper 74 procent van 
de doelstelling is vandaag gehaald. Voor het IVON zijn de cijfers nog dramatischer. Zoals Natuurpunt schrijft: 
voor de natuur moet het faster, better, stronger.

Met nieuwe stadsrandbossen en meer open water verhogen we de leefbaarheid in en rond de steden en 
gaan we hittegolven tegen. We vangen de gevolgen van klimaatverandering op. We verhinderen of com-
penseren nieuwe verhardingen van de bodem en ontharden zoveel mogelijk bodems. Zo kan water beter 
de bodem indringen, gaan we wateroverlast tegen en wordt het grondwater beter aangevuld. Dat is brood-
nodig in Vlaanderen, waar de grondwatervoorraden zienderogen slinken.

Respect voor de toekomst gaat samen met zorg voor het verleden. We dragen zorg voor ons cultureel en 
industrieel erfgoed en gaan op zoek naar nieuwe sociale, ecologische of interculturele invullingen.

DriE. duurzame mobiliteit begint bij een slimme 
ruimtelijke ordening
Woongebieden ver weg van diensten en werkplaatsen en daarnaast de afbouw van het openbaar vervoer: 
het leidt tot files en verkeersdrukte. Een ruimtelijke planning kan veel verplaatsingen korter of overbodig 
maken. Zo’n planning maakt van de meest energie-efficiënte keuze ook de meest logische. Dat afstanden 
korter worden is een stimulans om te voet of met de fiets te gaan. Het zorgt er, samen met een fijnmazig 
aanbod van openbaar vervoer, ook voor dat we de auto vaker kunnen laten staan.

Het komt erop aan wonen en werken dichter bij elkaar te brengen en diensten en voorzieningen in de woon-
wijken in te planten. Geen hypermarkten aan de rand van de stad en geen grote gezondheids campussen 
dus, maar buurtwinkels en ziekenhuizen in de buurt. Multimodale vervoersknooppunten – waar je gemak-
kelijk van de bus op de trein kan overstappen, je fiets kan stallen of een tram kan nemen – zorgen ervoor 
dat het openbaar vervoer de beste keuze wordt. Nieuwe woonzones, bedrijfsterreinen of onderwijscampus-
sen worden alleen nog bij zulke knooppunten aangelegd.

In die ruimtelijke planning is er geen plaats voor nieuwe megalomane shoppingcentra zoals het ter ziele ge-
gane Uplace in Machelen. Dat project riep veel weerstand op omwille van de impact op de luchtkwaliteit, het 
verkeer en de lokale middenstand. Toch bleef de Vlaamse regering er onder het mom van de “rechtszeker-
heid” achter staan. Niettemin haalde het project bakzeil. Grote shoppingcentra zorgen voor verkeersoverlast 
en zijn een vloek voor de plaatselijke handelaars. Ze horen niet thuis in een slimme ruimtelijke ordening.
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DURF KIEZEN VOOR
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gratis
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11. vlOt EN DUUrzaam Op WEg

staNDpUNt

Vlot verkeer, schone lucht en zorgen dat iedereen mee kan: dat is de mobiliteitsuitdaging waar we voor 
staan. Een sterk en fijnmazig publiek transport kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit vormen, 
als we volop investeren in treinen, trams en bussen waarop je kan vertrouwen. Met gratis openbaar ver-
voer (tram, bus, metro) bieden we een antwoord op de verstikkende files en een alternatief voor nieuwe 
kilometer heffingen. We zorgen voor meer ruimte voor stappers en trappers, schonere wagens. En we zetten 
het goederentransport voor de lange afstand op de boot en de trein.

Wat WIj WIllEN
EEn. het openbaar VerVoer als eerste keuze

•	 Met ons Routeplan 2030, een nationale visie op het openbaar vervoer, verdrievoudigen we tegen 2030 
het aandeel van de trein, tram, bus en metro in de verplaatsingen.

•	 We maken het volledige aanbod van De Lijn en de MIVB gratis. De trein maken we gratis voor het woon-
werktraject, voor gepensioneerden, werkzoekenden, minderjarigen en studenten.

•	 In plaats van abonnementen van en naar het werk betaalt de werkgever een transportbijdrage. Het be-
drag ervan hangt af van de afstand tussen woning en werk.

•	 We voeren een reizigersindex in: de dotatie aan het openbaar vervoer evolueert in functie van het aantal 
getransporteerde reizigers.

•	 We stemmen de dienstregeling van treinen, bussen, trams en metro’s minutieus op elkaar af, zoals de 
Zwitserse ‘geïntegreerde gecadanceerde dienstregeling’ vandaag al doet.

•	 We ontwikkelen een Gewestelijk Expressnet (GEN) rond Brussel en de grote steden, met hogere frequen-
ties op treinlijnen en een uitgebreid aanbod van tram en bus.

•	 We maken alle haltes en voertuigen van de openbare vervoersmaatschappijen tegen 2024 toegankelijk 
voor personen met een handicap.

TwEE. de trein als ruggengraat Van het openbaar 
VerVoer

•	 Tegen 2030 willen we een verbinding van vier treinen per uur tussen de grote steden en op de lijnen van 
en naar de agglomeratie errond.

•	 Door extra investeringen in personeel en materieel zorgen we voor stipte treinen. Met meer personeel in 
de stations en treinen verhogen we de veiligheid.

•	 We verlagen de prijzen voor treintickets naar 0,10 euro per km, met een minimum van 1,5 euro en een 
maximum van 7,5 euro. We behouden een vaste prijs per km.

•	 We houden de NMBS voor 100% in publieke handen en zorgen voor een herfinanciering die een optimale 
dienstverlening garandeert. We fusioneren de NMBS en Infrabel.

•	 We willen tegen 2030 100 stations (her)openen. We ontdubbelen bepaalde spoorlijnen en onderzoeken 
waar er nieuwe nodig zijn. We zetten in op waterstoftreinen en bouwen zo de onderhoudskosten af.

•	 Treinstations maken we nog meer tot multimodale mobiliteitsknooppunten met een aanbod van auto- en 
fietsdelen, goede aansluitingen op lokaal openbaar vervoer en veilige fietsparkings.

•	 We moedigen treinreizigers aan “de laatste kilometer” met de fiets te doen. We schaffen daarom het 
fietsticket af en vergroten het aanbod van deelfietsen van de NMBS.

programma pVDa - mei 2019 65



DriE. bussen en trams waarop je kan Vertrouwen

•	 We herbevestigen het principe van de “basismobiliteit”, waarbij iedereen een halte op wandelafstand 
van de deur heeft.

•	 We verdubbelen de geplande investeringen in De Lijn en MIVB om naast de vernieuwing van het tramnet 
en het materieel ook de dienstverlening uit te breiden en de werkvoorwaarden te verbeteren.

•	 We vertrammen drukke bustrajecten en trekken tramverbindingen naar de omliggende gemeenten rond 
de grote steden. We ontwikkelen nieuwe tramnetten in Brugge en Leuven.

•	 We verhogen de frequentie van de bus- en tramverbindingen tijdens de spits en in de daluren, en laten 
opnieuw nachtbussen en -trams rijden.

•	 We brengen alle bussen van De Lijn en de MIVB weer in publieke handen.
•	 We investeren in realtime informatie van bussen en trams: online, aan de haltes en in de voertuigen.
•	 We verlagen de emissies door te investeren in bussen op waterstof.

ViEr. op de trein Voor trajecten Van minder dan duizend km
•	 Met vaste, betaalbare prijzen maken we hogesnelheidstreinen toegankelijk als duurzaam alternatief 

voor het vliegtuig.
•	 We bouwen internationale treinstations uit in de grote Belgische stations, ook met nachttreinen, zoals in 

Oostenrijk.
•	 We draaien de liberalisering van het internationaal treinverkeer in Europa terug, zodat we de trein weer 

aantrekkelijk kunnen maken.

Vijf. goederentransport op lange afstand per trein en boot
•	 Het goederentransport willen we tegen 2030 voor de helft per trein en per boot.
•	 We zorgen voor een betere ontsluiting via het spoor van de havens van Antwerpen en Gent, om tegen 

2030 40% van de overslag met de trein te vervoeren, zoals in de Duitse havens vandaag.
•	 We maken van het goederentransport per spoor opnieuw een publieke dienst zodat vrachtvervoer met 

de trein weer aantrekkelijk wordt.
•	 Om langeafstandstransport niet via de weg, maar met de trein te realiseren, zoeken we in Europa naar 

samenwerking en zetten met de Rollende Landstrasse vrachtwagens rechtstreeks op de trein.
•	 We sporen bedrijven aan af te stappen van het just in time dat voor almaar meer vrachtwagens op de 

weg zorgt.

ZEs. Vlot en Veilig fietsen en wandelen
•	 We werken het Bovenlokaal Functioneel Routenetwerk en het netwerk van fietsostrades eindelijk af. We 

waken erover dat fietspaden niet aan de gemeentegrenzen stoppen.
•	 We voeren het 30/50/70-principe in: op wegen zonder fietspad ligt de maximumsnelheid op 30 km/u, 

met een verhoogd fietspad is dat 50 km/u en enkel met een vrijliggend fietspad kan 70 km/u.
•	 We zorgen voor veilige fietsparkings aan belangrijke knooppunten en diensten.
•	 Met een Masterplan Veilige Kruispunten maken we alle kruispunten op gewestwegen conflictvrij. Dat kan 

door ondertunnelingen, overbruggingen en een conflictvrije afstemming van verkeerslichten.
•	 We zorgen voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers aan gewestwegen.

ZEVEn. schone wagens als aanVulling op duurzaam 
VerVoer

•	 Samen met bestaande initiatieven bouwen we het netwerk van autodelen uit.
•	 We stimuleren elektrische aandrijving op batterijen voor fietsen, scooters en auto’s met bijkomende 
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laadpalen, zoals in het actieplan Clean Power for Transport staat.
•	 We maken de verkeersbelasting eerlijker en duurzamer, door ze afhankelijk te maken van het gewicht 

en het vermogen van de ingeschreven wagen. Voor lage emissiezones hanteren we dezelfde criteria.
•	 Voor grote vervoermiddelen als bestelwagens, bussen en vrachtwagens zetten we volop in op het ge-

bruik van brandstofcellen op waterstof.
•	 We verzetten ons tegen een kilometerheffing voor personenwagens. Dat is een asociale en inefficiënte 

maatregel.
•	 We streven naar 100% uitstootvrij transport tegen 2040. Daarom stoppen we de verkoop van verbran-

dingsmotoren tegen 2030.
•	 We stoppen de belastingvoordelen voor nieuwe salariswagens zodat het systeem uitdooft. Dankzij het 

Routeplan 2030 kunnen alle werknemers met het openbaar vervoer naar het werk.
•	 We verhogen het aantal meetpunten van de luchtkwaliteit, zowel voor NOX als voor fijn stof, ook in scho-

len.
•	 We stoppen de uitbreiding van het wegennet behalve voor nieuwe infrastructuur die woon- en natuurge-

bied ontlast. De Antwerpse ring wordt over zijn volledige lengte overkapt.

vIsIE
De mobiliteit in België draait vierkant. De files zwellen aan, de verkeersdrukte is een echte plaag, al die 
auto’s en vrachtwagens zorgen voor een bar slechte luchtkwaliteit, het openbaar vervoer is er een van 
vertragingen, afgeschafte ritten en overvolle trams en treinstellen. Het transport zorgt voor maar liefst een 
vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in ons land.

We verplaatsen ons op de meest uiteenlopende manieren voor de meest uiteenlopende zaken. Hoe we 
dat voor iedereen moeten garanderen en ondertussen de impact van onze verplaatsingen op de leef- en 
luchtkwaliteit en op het klimaat moeten verminderen, dat is de uitdaging.

De regeringen van ons land reageren op die uitdaging met een fantasieloze en gemakzuchtige inertie, ver-
momd als “realisme”: nog meer auto’s! Er gaan miljarden naar nieuwe wegen rond Brussel en Antwerpen 
en nog eens miljarden naar belastingverlagingen voor salariswagens. Ondertussen hakken de besparingen 
er diep in bij de NMBS en De Lijn waardoor de dienstverlening er zienderogen op achteruitgaat en de ticket-
prijzen blijven stijgen. Wie door dat wanbeleid verplicht is met de auto naar het werk te rijden, ziet met de 
kilometerheffing die de Vlaamse regering wil invoeren alweer een nieuwe taks op zich afkomen. En bij lage 
inkomens komt die heffing het hardst aan.

80% van de verplaatsingen gebeurt vandaag met de auto, vaak bij gebrek aan een alternatief. We willen dat 
tegen 2030 met de helft verminderen: naar 40%. We kiezen dan ook voor een heel andere aanpak. We gaan 
voor een Routeplan 2030 dat van het openbaar vervoer een betrouwbare eerste keuze maakt, ook voor 
duurzaam woon-werkverkeer. Tegen 2030 willen we met het Routeplan het aandeel van de verplaatsingen 
met de trein, tram, bus en metro verdrievoudigen tot 35%.

EEn. het openbaar VerVoer als eerste keuze
Onze regeringen schrappen haltes en stations, laten het aantal vertragingen en afgeschafte ritten oplopen 
en jagen tegelijk de ticketprijzen de hoogte in … Om zich er dan over te verbazen dat minder mensen ge-
bruik maken van De Lijn en dat reizigers nog nooit zo ontevreden zijn geweest over de NMBS.

Met het Routeplan 2030 kiezen we resoluut voor een andere weg naar een duurzame mobiliteit. We maken 
middelen vrij om het openbaar vervoer uit te bouwen tot een betrouwbaar alternatief. Want met bussen, 
trams en treinen is het net als met wegen, maar dan in een duurzame richting: voorzie extra aanbod en 
de vraag volgt meteen. De sleutel daarbij is het goed op elkaar afstemmen van de dienstregeling van de 
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verschillende vervoersmiddelen. Wij gaan hier voor de Zwitserse “geïntegreerde gecadanceerde dienstre-
geling” met als doelstelling: vanuit het hele land binnen de 2 uur in Brussel staan. Met een passagiersindex 
verzekeren we dat de financiering van De Lijn, de MIVB en de NMBS de reizigersaantallen volgt.

Om van het openbaar vervoer ook de eerste keuze te maken voor dagelijks woon-werkverkeer, maken 
we het volledige aanbod van De Lijn en MIVB en het treintraject van en naar het werk gratis. Op die ma-
nier bieden we een alternatief voor de salariswagens. Tallinn, Aubagne, Duinkerke … tientallen Europese 
steden tonen dat deze maatregel werkt. Luxemburg besliste als eerste land om alle vormen van openbaar 
vervoer op zijn grondgebied gratis te maken. We bekostigen deze duurzame en sociale maatregel door aan 
werkgevers een transportbijdrage te vragen voor hun werknemers. Die bijdrage vervangt de individuele 
vergoeding die heel wat werknemers vandaag al krijgen voor hun abonnement. Door de transportbijdrage 
afhankelijk te maken van hoe ver werknemers van hun werkplaats wonen, moedigen we bedrijven aan om 
mensen uit de buurt aan te werven.

TwEE. de trein als ruggengraat Van het openbaar 
VerVoer

Het spoor ontwikkelen als de ruggengraat van het openbaar vervoer vraagt om een stevige financiering. 
De voorbije regeringen deden het tegenovergestelde. De regering-Michel verminderde de dotatie aan de 
NMBS en Infrabel elk jaar opnieuw met 663 miljoen euro, goed voor 3 miljard euro in totaal, boven op de 
150 miljoen jaarlijkse besparing die de regering-Di Rupo al oplegde. Michel I schrapte ook het investerings-
plan 2013-2025 van 25 miljard euro. Pas op het einde van de legislatuur kwam de regering na lang dralen 
met 5 miljard euro over de brug: niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Met het Routeplan 2030 investeren we 50 miljard euro in de NMBS om van de trein de betrouwbare dra-
gende structuur van het hele openbaar vervoersnet te maken. We zorgen voor verbindingen met hogere 
frequentie en voor stations met onmiddellijke aansluitingen op de tram, bus en metro. We breiden het aan-
bod ook uit, openen tot 2030 elk jaar tien nieuwe stations, ontdubbelen spoorlijnen en onderzoeken welke 
nieuwe lijnen er nodig zijn. Want waar het treinaanbod toeneemt, volgden de reizigers in grote getale. 
Daarom werden de acties van onder meer de PVDA voor de herwaardering van kleine stations als Antwer-
pen Zuid en tegen de afbouw van de dienstverlening in Gentbrugge een succes.

Met het Routeplan 2030 investeren we ook in mensen en materieel om de stiptheid van het spoor te verbe-
teren. We zorgen voor weer personeel aan de loketten van de kleinere stations. En we verzekeren dat met 
elke trein minstens één treinbegeleider meereist.

Wij willen tegen 2024 alle stations toegankelijk maken voor mensen met een beperking.

Om dit Routeplan 2030 waar te maken hebben we een echt openbaar vervoer nodig, een vervoer in publieke 
handen. Overal waar het geprivatiseerd of geliberaliseerd werd, ging de dienstverlening erop achteruit en 
schoten de prijzen de lucht in. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is het, om van Newcastle naar Londen te 
reizen, goedkoper over Spanje te vliegen dan de trein te nemen. Pendelaars zitten er als haringen in een 
ton. En dat spoor kost de overheid niet minder maar vier keer meer dan voor de privatisering! Twee derde 
van de Britten pleit dan ook voor het her-nationaliseren ervan. Maar in België deed de regering-Michel er 
alles aan om de liberalisering verder voor te bereiden.

Die voorbereidingen doen ook in België het spoor geen goed. Met de opsplitsing van het spoor in de NMBS 
(de treinen) enerzijds en Infrabel (de sporen) anderzijds ging het aantal vertragingen steil omhoog. De 
besparingen duwden de dienstverlening verder achteruit. De regering deed testen voor de “one man car” 
waarbij geen treinbegeleiders meer meereizen. En er zijn plannen om tickets duurder te maken tijdens de 
spits, wanneer de meeste mensen de trein nodig hebben. In plaats van die verrottingsstrategie brengen we 
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treinen en sporen terug onder één publiek bedrijf, de NMBS, en weigeren het spoor open te stellen voor 
concurrentie.

We bouwen treinstations uit tot knooppunten waar je niet alleen een goede aansluiting hebt op de bus of 
de tram, maar ook gemakkelijk je auto kan achterlaten of op een deelfiets kan springen. We willen naar 
een bike and ride model en heffen daar drie hindernissen voor op. Ten eerste zorgen we voor goed uitge-
ruste, veilige fietsenparkings. Ten tweede bouwen we het fietsdeelsysteem Bluebike van de NMBS verder 
uit met een abonnementensysteem en een lagere huurprijs van 1 euro per dag. Ten derde maken we het 
gemakkelijker om de fiets mee op de trein te nemen met op elke lijn fietswagons waarin je je fiets gratis 
mag meenemen.

DriE. bussen en trams waar je op kan Vertrouwen
Verspreid over vijf jaar sneed de Vlaamse regering 115 miljoen euro weg bij De Lijn, bovenop 60 miljoen 
die de vorige regering bespaarde. Het aanbod ging achteruit en de prijzen gingen omhoog. Materieel werd 
verwaarloosd en de werkomstandigheden van het personeel gingen zozeer achteruit dat het bedrijf met 
een chronisch tekort aan chauffeurs kampt.

De Lijn investeert wel in nieuwe trams en bussen, maar heeft geen geld voor extra personeel om ermee 
te rijden en het aanbod te verhogen. We verdubbelen daarom de geplande investeringen in De Lijn en 
verhogen de werkingsmiddelen. Zo kunnen we de dienstverlening verbeteren, voor hogere frequenties en 
realtime informatie zorgen en nieuwe lijnen aanbieden, ook ’s nachts. We zetten in op waterstofbussen en 
verlagen zo de impact op de wijken waar De Lijn en de MIVB door rijden.

Het decreet Personenvervoer bepaalt dat iedereen recht heeft op een gegarandeerd minimumaanbod van 
openbaar vervoer: de “basismobiliteit”. Het verbindt De Lijn ertoe om op maximum 750 meter van elke 
voordeur een halte te voorzien. Deze “basismobiliteit” wil de Vlaamse regering nu vervangen door “basis-
bereikbaarheid”. Daarmee zou De Lijn alleen nog een “kernnet” van grote assen en een “aanvullend net” 
tussen kleinere steden en gemeenten moeten verzorgen. Daarbuiten ben je dan aangewezen op “vervoer 
op maat”, een mooie term voor het welbekende “trek uw plan”. Met haar “basisbereikbaarheid” legt de 
Vlaamse regering langetermijnbesparingen vast en wordt het openbaar vervoer stap voor stap gepriva-
tiseerd. We herbevestigen daarom het principe van de “basismobiliteit”, dat voor iedereen een degelijk 
aanbod van openbaar vervoer in de buurt garandeert.

ViEr. op de trein Voor trajecten Van minder dan duizend km
Wie vandaag met de trein op reis wil als ecologisch alternatief voor het vliegtuig, komt er bekaaid vanaf. 
Vluchten vanuit gesubsidieerde luchthavens vliegen voor superlage prijzen de deur uit, maar voor het in-
ternationale treinverkeer heeft de liberalisering helemaal niet gezorgd voor goedkope tickets. En heel wat 
nachttreinen werden afgeschaft.

De hogesnelheidstrein en de nachttrein zijn nochtans geknipte alternatieven voor het vliegtuig voor reizen 
van minder dan duizend kilometer. Als je het in- en uitchecken in luchthavens meerekent ben je niet langer 
onderweg met de hogesnelheidstrein. En met de nachttrein glijd je door Europa zonder dat je er iets van 
merkt. En dat met een impact op het klimaat en de luchtkwaliteit die vele malen lager ligt dan die van het 
vliegtuig. Ook de impact van een vliegtuig op het klimaat is enorm.

Om van de trein het transportmiddel bij uitstek te maken voor reizen binnen Europa, pleiten we om het 
internationaal spoorverkeer binnen de Europese Unie terug in publieke handen te nemen. We verlagen de 
prijzen en brengen de opstapplaatsen dichterbij door in de grote Belgische steden internationale stations 
onder te brengen.
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Vijf. goederentransport op lange afstand per trein  
en boot

Het barst van de vrachtwagens en bestelwagens op onze wegen. België is een Europese draaischijf voor 
goederentransport, maar duurzaam verloopt dat niet. Door het just in time rijden veel vrachtwagens amper 
geladen over onze wegen en de wilde ontwikkeling van de e-commerce doet het aantal bestelwagens ex-
ploderen. Dat wegtransport heeft een veel grotere impact op gezondheid, milieu en klimaat dan de trein of 
de boot. Goederentransport moet dan ook via het spoor en het water. 

Als er niets verandert, neemt het goederentransport tussen 2012 en 2030 met 45% toe maar vervoeren we 
amper een kwart ervan met de boot of de trein.

We willen die gevreesde groei afremmen of zelfs ombuigen naar een afname. Daarom stimuleren we lokale 
productie en korte ketens en beteugelen de gewild snelle sleet van producten en apparaten. We leggen de 
lege just in time vrachtwagens en het Zalandomodel waardoor het stikt van de bestelwagens aan banden.

Tegelijk maken we de switch naar de trein en boot. Vrachtwagens die België enkel doorrijden, goed voor 
12,5% van het vrachtvervoer, zetten we geladen op de trein, naar het voorbeeld van de Zwitserse Rollende 
Landstrasse. We werken missing links in de spoorverbindingen naar de havens van Antwerpen en Gent weg 
om meer containers met de trein te vervoeren. Nu loopt in Antwerpen amper 8% van het vrachtverkeer via 
het spoor, in Gent is dat ook maar 11% terwijl de Duitse havens 40% halen. Combineren we die groei met een 
boost voor de binnenvaart, dan kunnen we in 2030 minstens de helft van alle goederen op een duurzame 
manier vervoeren.

Daarvoor is ook hier een stevige publieke dienst nodig. De paarsgroene regering-Verhofstadt beweerde dat 
een liberalisering het vrachtvervoer per spoor zou doen groeien als kool. Net het omgekeerde is gebeurd: 
op vier jaar tijd halveerde het aandeel van de trein in het goederentransport. Ook in de rest van Europa 
deed de liberalisering en privatisering van het spoor transportfirma’s massaal overstappen naar de vracht-
wagen. Wat een kapitale misgreep! De NMBS moet opnieuw als enige en publieke speler op het spoor 
goederen vervoeren.

ZEs. Vlot en Veilig fietsen en wandelen

De fiets zit in de lift. Vouwfietsen, bakfietsen, stadsfietsen, elektrische fietsen, BMX fietsen, koersfietsen en 
omafietsen bepalen mee het straatbeeld. Maar de fietsinfrastructuur laat vaak te wensen over. Het beleid 
bejegent fietsers en ook voetgangers als tweederangsgebruikers van de straat. Fietsen en wandelen moet 
veiliger en vlotter om het aandeel van de zachte vervoersmodi sterk op te trekken.

Daarom werken we het netwerk van fietsostrades en het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ein-
delijk af. Dan kunnen woon-werkverplaatsingen tussen steden en gemeenten een pak sneller, ook daar 
waar vandaag nog niet duchtig gefietst wordt. Want goede fietsinfrastructuur trekt nieuwe gebruikers aan 
en haalt zo auto’s van de weg. We zorgen ervoor dat fietspaden ook over de gemeentegrenzen doorlopen. 
Gewestwegen waar 70 km/u gereden wordt, krijgen een volledig afgescheiden fietspad. Waar de snelheids-
limiet op 50 km/u ligt moeten fietsers op een verhoogd fietspad kunnen rijden. Anders wordt de snelheid 
tot 30 km/u begrensd.

Waar fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen, vermijden we zoveel mogelijk contact. 
Met ondertunnelingen of overbruggingen waar daar ruimte voor is. En anders met verkeerslichten waar 
groen echt betekent: veilig oversteken. Zoveel mogelijk kruispunten met verkeerslichten maken we daarom 
“conflictvrij”. Alle voetgangers en fietsers krijgen dan samen groen terwijl het gemotoriseerd verkeer in alle 
richtingen rood heeft.
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ZEVEn. schone wagens als aanVulling op  
duurzaam VerVoer

Met het Routeplan 2030 maken we de grote verkeersomslag. Duurzame mobiliteit wordt zo niet langer 
een alternatief, maar een eerste keuze. Toch hebben we ook dan af en toe een wagen nodig. En voor heel 
wat werkplaatsen zal het nog veel investeringen en tijd vergen vooraleer het openbaar vervoer de auto 
vervangt. Dat resterende autoverkeer maken we zo duurzaam mogelijk.

De meeste auto’s staan het grootste deel van de dag gewoon stil. Daarom starten we samen met de al 
bestaande initiatieven een nationaal autodeelsysteem waarbij je een wagen gemakkelijk met je buren kan 
delen. De overheid subsidieert het wagenslot dat je via een centrale app kunt ontgrendelen. De kosten voor 
het autogebruik worden onder elkaar gedeeld.

Om de resterende wagens zo duurzaam mogelijk te maken, breiden we het net van slimme laadpalen en 
tankstations voor waterstof uit. We kiezen bij voorkeur voor slimme laadpalen die de batterijen van de 
aangesloten auto’s integreren in het smart grid. Zo maken we het mogelijk om tegen 2030 geen nieuwe 
verbrandingsmotoren meer in gebruik te nemen. Door de verkeersbelasting afhankelijk te maken van het 
gewicht en het vermogen van de ingeschreven wagen maken we haar rechtvaardiger en duurzamer. We 
belonen zo wie kiest voor een meer ecologische wagen. Gewicht en vermogen van een wagen zijn immers 
meer betrouwbare indicatoren voor de milieu-impact ervan dan de officiële uitstoottesten. Zeker nu we 
weten dat de fabrikanten er niet voor terugdeinzen deze testen te vervalsen. Toen de Dieselgate losbarstte, 
trad de regering zelfs niet op. Er kwam geen gerechtelijke vervolging, de lobby’s en de draaideur tussen de 
politiek en de auto-industrie werden niet aangepakt.

Wie met een salariswagen rijdt, legt gemiddeld dubbel zoveel kilometer af als iemand met een privéwagen. 
Pendelaars in een salariswagen zorgen voor de helft van de files op de Brusselse ring. We laten het gedoe 
met de salariswagens, dat handenvol geld kost en waarvan maar 20% van de werknemers profiteert, ge-
leidelijk uitdoven door er geen nieuwe fiscale voordelen meer voor toe te kennen. De Federale Overheids-
dienst Mobiliteit schat dat de regeling cash for car immers nog geen 10% van de gezinnen zal overtuigen de 
salariswagen te laten staan voor meer nettoloon. Ondertussen blijft de overheid zo per jaar 2 miljard euro 
belastinginkomsten en 1,75 miljard euro socialezekerheidsbijdragen mislopen. Om al dat geld terug naar de 
maatschappij te laten vloeien, dringen we erop aan bij collectieve loononderhandelingen het wegvallen van 
dit extralegale voordeel om te zetten in bijkomend brutoloon.

We willen een modal shift van de auto naar duurzamere vormen van transport. Het spreekt dan ook voor 
zich dat we geen nieuwe weginfrastructuur aanleggen, ook niet een verbreding van de Brusselse ring. We 
bekijken wel waar we met nieuwe infrastructuur woon- en natuurgebieden kunnen ontlasten. We blijven 
achter de oorspronkelijke plannen van Ringland staan: de scheiding van het doorgaand en het stedelijk 
verkeer op de Antwerpse ring en de volledige overkapping.
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12. rEcHt Op WatEr, vOOr 
IEDErEEN

staNDpUNt

Drinkwater is een basisbehoefte en zou een recht moeten zijn voor iedereen. Met een integraal waterbe-
heer in publieke handen keren we de trend van de stijgende waterfacturen en slinkende voorraden. We 
garanderen de toegang tot water en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering.

Wat WIj WIllEN
EEn. gegarandeerd recht op water Voor iedereen

•	 We nemen het recht op water op in artikel 23 van de Grondwet. Water wordt toegevoegd aan de lijst van 
goederen waarop geen beslag gelegd mag worden, volgens artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek.

•	 We verbieden dat men om financiële redenen water bij mensen afsluit of beperkt. Bij achterstallige beta-
lingen dient een schuldbemiddelingsdienst mensen te begeleiden.

•	 We doen een gratis onderzoek bij alle gezinnen waar het waterverbruik abnormaal hoog ligt. We helpen 
er een mouw aan te passen.

•	 We weigeren nieuwe onrechtvaardige verbruikstaksen en prijsverhogingen. We gaan het waterbeleid 
weer financieren met een herverdelingsbeleid via de algemene belastinginkomsten.

•	 Per gedomicilieerd persoon in een woning garanderen we – zoals in Vlaanderen tot 2015 het geval was 
– dat de eerste 15 m3 gratis zijn (25 m3 voor alleenstaanden).

•	 Wij schaffen de degressieve tarieven voor grootverbruikers af en laten de bedrijven instaan voor alle 
kosten van hun afvalwaterzuivering.

TwEE. transparante, democratische oVerheidsdiensten 
Voor het water

•	 We lanceren een openbaar investeringsplan om het drinkwaternet te renoveren en de waterzuivering 
voort te zetten tot een zuiveringsgraad van 100% is bereikt.

•	 We willen per gewest één overheidsbedrijf voor de productie en distributie van drinkwater. Dat is 
 efficiënter en staat garant voor een continue watervoorziening.

•	 Overheidsbedrijven in de watersector moeten transparant werken, met controle door burgers en het 
middenveld.

•	 Het beheer van de watercyclus – zowel de drinkwatervoorziening als de afvalwaterzuivering – blijft in 
publieke handen. We wijzen de privatisering ervan af.

DriE. waterlopen en waterVoorraden beschermen tegen 
VerVuiling

•	 We gaan voor een zuiveringsgraad van 100%. We bouwen het riool- en collectorennetwerk verder uit en 
werken aan waterzuiveringsstations en individuele waterzuiveringssystemen.

•	 We gaan bij alle industriële lozingsvergunningen na of ze wel in overeenstemming zijn met de kwaliteits-
doelstellingen van de ontvangende wateren.

•	 We lanceren een strak controleprogramma voor industriële lozingen, met regelmatige analyses van een 
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breed spectrum polluenten volgens sector.
•	 We versterken de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Omgeving om het aantal onaangekon-

digde controles te verhogen.

ViEr. Verbetering Van de ecologische toestand Van het 
opperVlaktewater

•	 We verhogen de middelen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en van de universiteiten om 
aquatische ecosystemen beter te begrijpen en strategieën uit te werken om ze te herstellen.

•	 We herstellen zoveel mogelijk de natuurlijke toestand van waterlopen, met aandacht voor oevers, buffer-
zones, meanders, maatregelen tegen erosie, verdwenen soorten.

•	 We financieren onderzoek naar residu’s van geneesmiddelen, hormoonontregelaars, microplastics … en 
naar de effecten ervan op de aquatische organismen en op de volksgezondheid door een bijdrage van 
de betrokken sectoren.

Vijf. onze waterVoorraden behouden en droogte 
bestrijden

•	 Toegang tot grondwaterreserves verlenen we prioritair aan overheidsbedrijven voor de productie van 
drinkwater, en pas daarna, volgens wat voorradig is, aan particuliere ondernemingen.

•	 De onttrekking door de industrie controleren we strikt en belasten we. Zo zetten we bedrijven aan zuinig 
met water om te springen.

•	 We stoppen het verharden van de bodem. Daarom dringen we de vergunningen voor verharding terug 
en geven we financiële stimuli om parkeerplaatsen, publieke ruimtes enzovoort te ontharden.

•	 We gaan voor een rationeel watergebruik met hulpmaatregelen, premies en derde-investeerderformules 
om falende watervoorzieningssystemen te verbeteren, reservoirs en regenwaterputten aan te leggen.

•	 Waterzuiveringsstations rusten we uit met installaties waar boeren, gemeentediensten en de industrie 
zich tegen kostprijs kunnen komen bevoorraden met gezuiverd afvalwater.

vIsIE
EEn. een gegarandeerd recht op water Voor iedereen

In 2010 hebben de Verenigde Naties “het recht op schoon en hoogwaardig drinkwater en op sanitaire 
voorzieningen” uitgeroepen tot een elementair mensenrecht dat “onontbeerlijk is voor het recht op 
 leven”.  Regeringen moeten er dus voor alle burgers voor zorgen dat gebruikt water (via riolen, collectoren, 
 collectieve of individuele waterzuivering) wordt opgevangen en gezuiverd en dat er voldoende gezond 
en drinkbaar water ter beschikking staat. Voor dat recht mogen er geen financiële belemmeringen zijn. 
De productie en distributie van drinkwater, maar ook de opvang en zuivering van afvalwater zijn voor ons 
 essentiële overheidsdiensten. Privatiseren is hier uit den boze.

Hoe staat het in de praktijk met dat recht op water? Een studie uit 2018 in opdracht van de Koning Boude-
wijnstichting besluit dat “een nieuwe vorm van sociale uitsluiting dreigt omdat de waterfactuur jaar na jaar 
blijft stijgen”. De studie stelt vast dat 1 op de 4 Brusselse gezinnen, 1 op de 5 Waalse gezinnen en 1 op de 9 
Vlaamse gezinnen met waterarmoede kampt en het risico loopt op afsluiting. Het aantal afbetalingsplannen 
blijft stijgen. Er blijven volgens de studie kwetsbare doelgroepen, zoals daklozen en permanente camping-
bewoners, “met een te beperkte toegang tot kwaliteitswater”.

Tussen 2005 en 2016 is de gemiddelde waterfactuur in Vlaanderen 89%, in Wallonië 74% en in Brussel 56% 
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duurder geworden. Tegelijk is de gezondheidsindex, die de basis vormt voor de aanpassing van de lonen 
en sociale uitkeringen, met slechts 22% toegenomen.

Gezinnen in oude, versleten woningen moeten vaak hoge waterfacturen slikken. Niet wegens hoog ver-
bruik, maar door waterlekken. Een druppende kraan kost op een jaar al gauw meer dan 100 euro en een 
lekkende wc-pot zelfs meer dan 700 euro. Arme gezinnen hebben over het algemeen ook toestellen die 
niet zuinig omspringen met water.

We verbieden dat men het water van gezinnen of mensen om financiële redenen afsluit of beperkt. Bij achter-
stallige betalingen zorgen we voor begeleiding door een schuldbemiddelingsdienst. Bij alle gezinnen waar het 
waterverbruik abnormaal hoog ligt, doen we een gratis onderzoek en helpen we er een mouw aan te passen.

Vlaanderen heeft sinds 2016 een “integrale waterfactuur” met vier componenten: 1. een vastrecht (on-
afhankelijk van het verbruik), 2. de prijs van het verbruikte water zelf (voor de aanmaak en levering door 
de drinkwatermaatschappij), 3. een taks voor de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke riolen 
(de “gemeentelijke bijdrage”) en 4. een taks voor de zuivering van het afvalwater (door de nv Aquafin, de 
 “bovengemeentelijke bijdrage”). Let wel: de grote ondernemingen betalen geen vastrecht en hebben bij de 
meeste drinkwaterbedrijven een gunsttarief bij hoog verbruik. In Vlaanderen is 1% grootverbruikers (meer 
dan 450 m3 per jaar) verantwoordelijk voor 43% van het totale drinkwaterverbruik.

Dat de prijs de pan uitswingt is vooral te wijten aan de verhoogde taksen voor riolen en zuivering. Vroe-
ger – voor 2000 – betaalde de overheid de kost voor de opvang en de zuivering van het afvalwater uit de 
algemene fiscale inkomsten. De logica was dat de gemeenschap de algemene kosten van de watervoorzie-
ning en -zuivering draagt en dat het belastingstelsel daarbij zorgt voor een billijke spreiding van de lasten. 
 Immers, wie meer verdient, betaalt meer belastingen en draagt dus meer bij. Vandaag betalen de gezinnen 
via de waterfactuur al twee derde van de kosten van riolen en zuivering. Minister Joke Schauvliege van 
CD&V wil dat optrekken naar 100%. Ze vindt blijkbaar dat water geen basisrecht meer is. Moeten betalen 
volgens verbruik en niet meer volgens inkomen: dat is sociaal onrechtvaardig.

Minister Schauvliege en de regeringspartijen gaan er blijkbaar van uit dat door de hoge waterprijs elk gezin 
het waterverbruik zal verminderen. Maar zo gaat het er in de realiteit natuurlijk niet aan toe. Water is een 
basisgoed. Waterconsumptie evolueert dan ook maar weinig bij prijsveranderingen. Men zegt in het jargon 
dat water een “zwakke prijselasticiteit” heeft. Zo zou een prijsverhoging van 10% slechts resulteren in een 
afname van het waterverbruik met 1%.

Er zijn sociale correcties op de Vlaamse waterfactuur, maar die gelden slechts voor een heel beperkte 
groep: leefloners, gepensioneerden met een IGO-uitkering, ouderen met een zorgbudget en mensen met 
een handicap. In 2017 ging het om 156.000 gezinnen, dat is 6% van de Vlaamse gezinnen. De andere huis-
houdens met een laag inkomen vallen uit de boot en betalen de volle pot.

We weigeren nieuwe verbruiksbelastingen en prijsverhogingen, ze zijn onrechtvaardig. We streven ernaar 
het waterbeleid te financieren via een herverdelingsbeleid (langs de algemene fiscale inkomsten).

Tot 2015 waren in Vlaanderen de eerste 15 m3 water per gezinslid gratis. Wij willen deze sociale maatregel 
herstellen. Alleenstaanden krijgen 25 m3 water gratis.

TwEE. transparante, democratische oVerheidsdiensten 
Voor het water

Het lijkt vanzelfsprekend: beschikken over drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen. Toch is dat 
niet zo. De Europese burgerbeweging Right2Water verzamelde 2 miljoen handtekeningen om dat debat 
in het Europees Parlement mogelijk te maken. Dat Parlement keurde daarop een resolutie goed die water 
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erkent als een mensenrecht en als een publiek goed met een essentiële waarde voor alle burgers. Right-
2Water vraagt voor iedereen een gelijk recht op toegang tot water en waterzuivering en vraagt “de water-
bevoorrading en het beheer van waterreserves niet aan de regels van de interne markt te onderwerpen en 
watervoorziening uit te sluiten van de liberalisering.”

Slovenië nam in 2016 dat recht op niet-geprivatiseerd drinkwater op in de grondwet. Er staat: “De water-
voorziening van de bevolking wordt direct verzekerd door de Staat via de lokale overheden, rechtstreeks en 
zonder er winst op te maken. Watervoorraden zijn een openbaar goed. Zij zijn in de eerste plaats bestemd 
om de bevolking duurzaam van drinkwater te voorzien en zijn daarom geen koopwaar.”

Toch is de privatisering van de waterdiensten helaas geen duister waanbeeld. In Italië hebben een referen-
dum en een uitspraak van het Grondwettelijk Hof plannen in die zin gedwarsboomd. Ook in Griekenland 
verwierp de bevolking in een referendum de privatisering van het drinkwaterbedrijf, maar de Europese 
Trojka legde dat naast zich neer. En van Portugal werd geëist Águas de Portugal op de markt te gooien.

In de kaderrichtlijn Water heeft de Europese Unie de privatisering al ingecalculeerd. Ze deed dat door in 
de richtlijn van de lidstaten te eisen dat de prijs voor de waterverbruiker overeenstemt met “de werkelijke 
kosten” van de waterproductie en -zuivering. Alle privatiseringen beginnen zo: met de theorie dat men “de 
werkelijke kosten” moet doorrekenen aan de gebruikers. Die gebruikers heten voortaan dan ook “klanten”.

Maar er is ook verzet. Steeds meer overheden nemen het geprivatiseerde water opnieuw onder overheids-
controle. Zo besliste de stad Parijs haar burgers opnieuw zelf van water te voorzien na een kwarteeuw 
privébeheer door Suez en Veolia. De waterprijs ging meteen weer naar beneden. Ook Grenoble, Cherbourg 
en andere Franse steden kiezen ervoor weer zelf in te staan voor de watervoorziening. In Spanje is een 
gelijkaardige beweging aan de gang. Overal waar de bevolking inspraak heeft via een referendum, komt 
dezelfde uitslag uit de bus: wij willen dat water publiek bezit blijft.

In België zijn alle drinkwaterbedrijven openbaar. Het zijn er 9 in Vlaanderen, 49 in Wallonië en 1 in Brussel. 
We denken dat het doeltreffender is om per gewest met niet meer dan één waterdistributie- en water-
zuiveringsmaatschappij te werken. Waterbeheer vereist veel expertise en met de droogteperiodes van de 
klimaatopwarming in het vooruitzicht is het voor de continuïteit nodig op grotere schaal te werken.

Wij willen terzelfdertijd deze gewestelijke en intercommunale waterbedrijven democratiseren: we beper-
ken de vergoedingen van hun bestuurders, zorgen voor totale transparantie en nemen het middenveld 
en de burgers op in de bestuursorganen. Vanzelfsprekend moet het management ervan instaan voor een 
uitstekende dienstverlening aan het publiek.

Wij lanceren een openbaar investeringsplan om:
•	 het drinkwaternet te renoveren;
•	 door te gaan met waterzuivering tot een zuiveringsgraad van 100% bereikt is;
•	 oude, lekkende of beschadigde riolen te vernieuwen;
•	 de aansluiting op het rioolstelsel te veralgemenen en waar mogelijk zonder gevaar voor het leefmilieu 

afvalwater en regenwater van elkaar te scheiden;
•	 helder water (van bronnen, beken, afwatering, reeds gezuiverd afvalwater…) van het rioolstelsel af te 

koppelen.

DriE. waterlopen en waterVoorraden beschermen tegen 
VerVuiling

De laatste decennia zijn grote inspanningen geleverd om het afvalwater van gezinnen, diensten en kleine 
ondernemingen te zuiveren. Toch stagneert de algemene waterkwaliteit van wat heet “de waterlichamen”, 
dat zijn de stilstaande of stromende oppervlaktewaters. De reden? De geïnstalleerde waterzuiverings-

programma pVDa - mei 2019 75



capaciteit wordt niet volledig benut omdat niet alle woningen aangesloten zijn op het rioolstelsel, omdat 
septische putten niet zijn afgesloten en omdat het rioolstelsel zich in een slechte staat bevindt. De gemeen-
telijke riolen zijn de zwakke schakel in de waterzuivering. Gemeenten hebben hulp nodig bij het beheer van 
hun rioolstelsel. Openbare instanties voor waterzuivering zijn daar de aangewezen partners voor.

In Vlaanderen wordt 84% van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Er is de komende tien jaar nog 9,3 
miljard euro nodig om het rioolstelsel verder uit te bouwen en aan de Europese doelstellingen voor water-
kwaliteit te voldoen. Dat is 2,7 miljard euro meer dan het huidige budget. Het is de prijs die we betalen voor 
onze slechte ruimtelijke ordening: lintbebouwing en verspreide verkavelingen maken aanleg en onderhoud 
van riolering veel duurder.

De zuiveringsinspanning moet dus verder gezet worden en we moeten ook bepaalde waterzuiverings-
stations moderniseren om betere prestaties te halen. Voor afgelegen huizengroepen en alleenstaande hui-
zen moeten er eenvoudige, of zelfs individuele waterzuiveringssystemen komen.

Onder druk van de overheid zijn ook industriële lozingen fors gedaald. Zorgen voor een goede kwaliteit van 
het oppervlaktewater is een must voor bedrijven, willen ze voldoen aan de Europese richtlijnen. In Vlaande-
ren daalden de industriële lozingen tussen 2010 en 2016 met waarden tussen 20 en 69%. Dat is deels toe 
te schrijven aan de sluiting van vervuilende fabrieken, maar ook aan maatregelen van de industrie zelf en 
aan opgelegde maatregelen om water te zuiveren en bepaalde processen te verbeteren. Toch blijven pollu-
enten in de industrie en de landbouw voor problemen zorgen: zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, 
fenolen enzovoort. Dat kan zo niet verder.

We herbekijken alle lozingsvergunningen van ondernemingen met het oog op de kwaliteitsdoelstellingen 
in de ontvangende wateren. We werken een controleprogramma voor industriële lozingen uit, met regel-
matige analyses van een breed spectrum polluenten. We versterken de afdeling Milieu-inspectie in het 
Departement Omgeving om meer onaangekondigde controles te doen.

Landbouw beïnvloedt de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Er is de vervuiling door nutriënten 
(stikstof en fosfaten) en pesticiden. Ook de erosie van landbouwgrond vormt een probleem. We nemen 
maatregelen tegen deze erosie: beplanting van oevers, aanleg en onderhoud van hagen, bermen, bosjes 
en grasstroken, grondbedekkers …

We beschermen grondwaterreserves tegen buitensporig gebruik en tegen chemische vervuiling. De ecolo-
gische kwaliteit van het oppervlaktewater moet beter. Wij realiseren de Europese wetgeving op dit gebied: 
de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water. De normen van deze wetgeving moeten we in 2027 halen.

ViEr. Verbetering Van de ecologische toestand Van het 
opperVlaktewater

De Europese kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de oppervlaktewaters tegen eind 2015 een “goede toe-
stand” en het vereiste “ecologische potentieel” moesten verwerven. Uitstel is mogelijk tot 2021 of 2027. Wij 
onderschrijven deze doelstellingen. Een goede ecologische toestand van onze beken, rivieren en estuaria, 
meren en vijvers komt ons allen ten goede. Het is van belang voor de biodiversiteit, voor de recreatie, voor 
de productie van drinkwater, maar ook voor de landbouw en industrie.

Vlaanderen telt 501 waterlichamen. Ondanks alle moeite halen maar 2 van deze 501 waterlichamen de 
beoordeling “goede toestand” en “goed ecologisch potentieel”. Er zijn grote inspanningen nodig. We moe-
ten de afvalwaterlozingen verminderen en de waterlopen die zijn rechtgetrokken of gekanaliseerd, in hun 
natuurlijke toestand herstellen. Dat doen we door de oevers in te richten, bufferzones te creëren, meanders 
te graven, te baggeren en baggerslib te verwijderen, maatregelen te treffen tegen de erosie in het stroom-
gebied en verdwenen soorten te herintroduceren.
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In ons afvalwater en in onze beken en rivieren duiken “nieuwe” stoffen in minieme concentraties op: 
 residu’s van geneesmiddelen, hormoonontregelaars, microplastics enzovoort. Onze waterzuiveringsstati-
ons zijn daar niet op voorzien en de kennis over de gevolgen ervan voor fauna en flora en voor de mense-
lijke gezondheid is nog fragmentarisch. Daarom willen we meer onderzoek naar stoffen in het water en naar 
de effecten van die stoffen op de organismen en op de gezondheid van de mens. We laten dat onderzoek 
mee financieren door de betrokken sectoren.

Vijf. onze waterVoorraden behouden en droogte 
bestrijden

2018 was het droogste jaar sinds het begin van de metingen door het KMI. In delen van Vlaanderen en 
Wallonië was het water gerantsoeneerd. De klimaatverandering brengt drogere voorjaren en zomers, en 
nattere winters. Zo komen onze watervoorraden onder druk te staan en wankelt het ecologisch evenwicht 
van onze waterlopen.

Bij metingen in 2018 was het aantal plaatsen in Vlaanderen met een zeer lage grondwaterstand verdubbeld. 
Soms gaat het over peildalingen van tientallen meter. Zorgwekkend, want het grondwater is het zuiverste 
water. We gebruiken het voor de bereiding van drinkwater en als waterbron voor de industrie en voor de 
landbouw, die een grote waterverbruiker is. Naast het neerslagtekort is de grote hoeveelheid verharde op-
pervlakte daar debet aan: een derde van het Vlaamse landoppervlak is verhard en daar kan het neerslag-
water niet in de bodem dringen. Het wordt versneld afgevoerd, wat benedenstrooms tot wateroverlast kan 
leiden. Kortom, de waterbalans is uit evenwicht, we spreken van een verdroging.

We moeten snel inzetten op waterbesparing. We willen de gezinnen daarbij helpen. Van de grote verbrui-
kers, de industrie en de landbouw, vragen we consequente inspanningen. Daarbij: niet voor alle waterge-
bruik is drinkwaterkwaliteit vereist. Voor bepaalde toepassingen zoals voor koelwater, reiniging of irrigatie 
kan het gezuiverd effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties ook voldoen. En de huishoudens kunnen 
regenwater aanwenden onder meer voor de wc-spoeling, die goed is voor een derde van het verbruik.

Daarnaast zijn maatregelen nodig om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Vasthouden, ber-
gen en bufferen zijn hier de sleutelwoorden, bijvoorbeeld in gecontroleerde overstromingsgebieden en in 
wadi’s op bedrijfsterreinen.
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13. DE kracHt vaN 
bOErENlaNDbOUW

staNDpUNt

De landbouw van morgen voorziet in goede banen, gezonde voeding en zet ons op weg naar een klimaat-
neutraal België. Maar de agrobusiness staat in de weg van zo’n duurzame landbouw voor mens en milieu. 
We trekken daarom de kaart van de lokale boeren, van de biologische landbouw en de agro-ecologie. We 
zorgen dat de grond toekomt aan wie hem bewerkt en maken van de landbouw een beroep met toekomst.

Wat WIj WIllEN
EEn. de grond Voor wie hem bewerkt
•	 We beschermen de landbouwgronden. We stoppen het ruimtebeslag erop. Behalve in specifieke geval-

len van omvorming tot natuurgebied, offeren we geen landbouwgrond meer op.
•	 We verbieden de verkoop van landbouwgrond door de overheid en de aankoop ervan door speculanten. 

Alleen echte landbouwers en openbare operatoren kunnen landbouwgrond kopen.
•	 We creëren, zoals in Frankrijk, gespecialiseerde overheidsbedrijven om landbouwgrond te beheren. Die 

hebben voorkooprecht bij de verkoop van landbouwgrond.
•	 We willen een pachtwetgeving die de rechten van de boeren en de landbouwcoöperatieven versterkt en 

het voortbestaan van hun bedrijven waarborgt.

TwEE. Van landbouw een beroep met toekomst maken
•	 We richten een openbare landbouwbank op als apart filiaal van de overheidsbank, ter ondersteuning 

van de boeren.
•	 De landbouwbank besteedt bijzondere aandacht aan investeringen die de arbeidsomstandigheden in 

de sector en het dierenwelzijn verbeteren of die een stap zijn in de omschakeling naar agro-ecologie of 
naar de biologische landbouw.

•	 We verschaffen het Prijzenobservatorium de middelen om te zorgen voor een eerlijker verdeling van de 
winstmarges tussen producenten, verwerkers (in de voedingsindustrie) en distributeurs.

•	 Voor bepaalde basisproducten, zoals melk en vlees, leggen we minimumprijzen voor de boer vast.
•	 We zorgen voor een steviger administratieve begeleiding van de boeren, met onafhankelijke specialis-

ten inzake recht, management, fiscaliteit, ecologische transitie en innovatie.
•	 We implementeren de VN-Verklaring over de Rechten van de Boeren en andere personen die werken op 

het platteland.

DriE. steunen op de principes Van de biolandbouw
•	 We geven boeren het advies zo weinig mogelijk pesticiden en kunstmeststoffen te gebruiken. We verbie-

den rond deze producten alle publiciteit, promotie en koppelverkoop (meststoffen - pesticiden - zaaigoed).
•	 We hanteren het voorzorgsprincipe vooraleer nieuwe pesticiden toe te laten, met voldoende testen en 

een voldoende lange toezichtsperiode.
•	 We gaan voor openbare landbouwonderzoekscentra die zich concentreren op het ontwikkelen van de 

beste methodes voor agro-ecologie en biologische landbouw, aangepast aan onze streken en culturen 
(rekening houdend met de klimaatwijziging).

•	 We ondersteunen boeren financieel, materieel en technisch bij de omschakeling naar meer  doorgedreven 
vormen van agro-ecologie: biologische landbouw, permacultuur, agro-bosbouw …
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•	 We pleiten voor een veeteelt op maat van de beschikbare gronden (weiden en voedergewassen). We 
willen meer gemengde exploitaties en meer samenwerking tussen complementaire exploitaties.

•	 We houden het onderzoek naar ggo’s publiek en onafhankelijk. We wijzen patenten af op al wat leeft. We 
verlengen het moratorium op het telen van ggo’s.

ViEr. gezond en betaalbaar Voedsel
•	 We nemen het recht op een gezonde, evenwichtige en betaalbare voeding op in artikel 23 van de Grond-

wet. We voeren een klachtenprocedure in voor mensen wier recht op voeding geschonden wordt.
•	 Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maken we efficiënter en trans-

paranter. Het FAVV moet zich focussen op de agro-industrie, waar de risico’s veel groter zijn.
•	 In plaats van kleine producenten en coöperatieven te sanctioneren, ondersteunen en begeleiden we ze 

om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en de sanitaire normen na te leven.
•	 We gaan voor voedsel met een goed evenwicht tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Zeker ook in 

grootkeukens in openbare instellingen, scholen en ondernemingen.
•	 Wij geven in openbare cateringdiensten voorrang aan lokaal en seizoensgebonden voedsel dat afkom-

stig is van duurzame landbouw.
•	 We leggen maximumprijzen op voor basisproducten, ten koste van de hoge winstmarges van de distri-

butie.

Vijf. steunend op lokale landbouw streVen we naar een 
onafhankelijke VoedselVoorziening

•	 We gaan voor de korte keten in de verkoop, dicht bij het landbouwbedrijf en weg van de verkoopkanalen 
van de agro-industrie en de grote distributiebedrijven.

•	 We steunen burgerinitiatieven die de banden met de landbouw aanhalen: Boeren en Buren, community 
supported agriculture-initiatieven, plukboerderijen, samentuinen, volkstuinen en boerenmarkten.

•	 We moedigen de totstandkoming van voedselgordels rond de steden aan door er de landbouwers te 
ondersteunen en te investeren in korteketenprojecten.

•	 We ontwikkelen de grondgebonden stadslandbouw onder meer door het promoten van de volkstuinen.
•	 We gaan voor regionale en intercommunale grootmarkten die bij plaatselijke producenten tegen lo-

nende prijzen producten aankopen, naar het voorbeeld van de marchés d’intérêt national in Frankrijk.

ZEs. fundamentele herVorming Van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid

•	 In alle internationale verdragen en regelgeving laten we de landbouw- en voedingsuitzondering inschrij-
ven. Wij laten dezelfde milieu-, sanitaire, sociale en dierenwelzijnsnormen gelden als hier.

•	 We behouden het budget van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. Fragmentatie ervan 
naar de afzonderlijke landen leidt tot nog meer concurrentie tussen de producenten.

•	 Wij heroriënteren het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar een model van duurzame, gezonde en so-
ciaal rechtvaardige landbouw en voedselvoorziening, zonder negatieve weerslag op de mensenrechten.

•	 Dit nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid gaat uit van de echte landbouwactiviteit zelf, de te-
werkstelling, de geleverde diensten, de omschakeling naar agro-ecologie en biolandbouw. Ze steunt in 
het bijzonder de kleine ondernemingen.

•	 We reguleren de gemeenschappelijke markt van de belangrijkste landbouwproducten op basis van de 
interne vraag. We houden rekening met de specificiteit van elk land en elke regio.

•	 Zo waarborgen we een rechtvaardig inkomen voor de producenten. We zetten daarbij instrumenten in, 
zoals garantiefondsen en openbare opslag.

•	 Speculatie op landbouw- en voedingsproducten is verboden en wordt streng bestraft.
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vIsIE

Landbouw is volop in verandering. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie heeft 
lange tijd met gegarandeerde bodemprijzen de toen nog relatief kleinschalige boerenbedrijven beschut 
tegen de concurrentie van goedkopere landbouwproducten op de wereldmarkt. In feite waren deze kleine 
bedrijven een schakel, zij het een kleine schakel, in de keten van de kapitalistische voedselproductie. Toch 
werd een schijn van zelfstandigheid opgehouden.

Vanaf 1992 heeft de Europese Unie dat beleid geleidelijk losgelaten. Ze heeft het quotabeleid afgebouwd 
en Europa open gesmeten voor de wereldmarkt. Sinds die liberalisering is de Europese landbouw in een 
crisis terechtgekomen. In de voorbije tien jaar is in de Unie een kwart van de boerderijen verdwenen. Dat 
is een bedrijf om de drie minuten. Een afvalrace. In België zakte het aantal landbouwbedrijven van 87.000 
in 1990 naar minder dan 37.000 in 2016. Tegelijk is de gemiddelde oppervlakte ervan meer dan verdubbeld 
terwijl het personeel sinds 1990 is gehalveerd. Toch zijn de werkkrachten in de landbouw nog altijd voorna-
melijk familiaal. Maar de boerenstiel wordt moeilijker en de opvolging vormt een groot probleem. 70% van 
de boeren is ouder dan 50. En vijf van de zes boeren hebben geen opvolger voor hun bedrijf.

Landbouw is ook kapitaalintensiever geworden. Er groeit een scheiding tussen het uitbaten van het land-
bouwbedrijf en het geïnvesteerde kapitaal. De geproduceerde rijkdom verschuift van de producenten naar 
de financiële sector. Ook het bezit van de grond verschuift: van natuurlijke personen vroeger naar ven-
nootschappen vandaag. We beleven de opkomst van grote uitbatingen en van bedrijven voor landbouw-
werkzaamheden die geen binding meer hebben met de gronden die ze bewerken. Het loonwerk neemt toe, 
dikwijls met precaire en tijdelijke arbeidscontracten. Met dit landbouwbeleid doen vooral de agro-industrie 
en de grote distributiebedrijven hun voordeel. Terwijl zij grote winstmarges berekenen, zien de producen-
ten hun prijzen aanhoudend dalen.

EEn. de grond Voor wie hem bewerkt
In België is maar een derde van de landbouwgrond eigendom van de producenten. Tweederde wordt ge-
pacht, dat wil zeggen: aan landbouwbedrijven verhuurd.

Veel landbouwgrond wordt niet meer bewerkt omdat een ander gebruik ervan rendabeler is: voor woonver-
kavelingen of industriezones, voor paardenfokkerijen … Dat heet: “ruimtebeslag” op landbouwgrond. Sinds 
het begin van de jaren 1960 heeft de Europese Unie ongeveer een vijfde van haar landbouwgrond door 
ruimtebeslag verloren zien gaan. Dat is elf keer de oppervlakte van België. In Vlaanderen is een derde van 
de gronden verhard. Elke dag verdwijnen in Vlaanderen 6 hectare open ruimte. Landbouwgrond is geen 
onuitputtelijke natuurlijke rijkdom! We hebben die grond nodig om mensen te voeden en de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken. Dit ruimtebeslag moet stoppen.

Wij beschermen de landbouwgrond en de kleine en middelgrote boerenbedrijven. Behalve in bepaalde 
gevallen, voor de omvorming tot natuurgebied, offeren we geen landbouwgrond meer op.

Het ruimtebeslag en de grote beleggingen in gronden leiden tot speculatie met landbouwgrond en tot 
concentratie ervan. Boeren in Wallonië kopen niet eens de helft van de landbouwgrond die te koop staat, 
wegens te duur. En in Vlaanderen heeft de druk op de landbouwgrond de prijs ervan in tien jaar gemiddeld 
verdrievoudigd. De overheid moet dringend een grotere rol gaan spelen in de bescherming ervan. Ze moet 
instaan voor een betere toegang tot grond voor onze boeren. Wij verbieden dan ook de verkoop van land-
bouwgrond van de overheid aan speculanten, zoals de verkoop van 450 hectare van het Gentse OCMW aan 
miljardair Fernand Huts. Wij willen dat alleen echte landbouwers of openbare operatoren nog landbouw-
grond kunnen kopen. Naar het voorbeeld van de Franse Safer pleiten we voor een overheidsinstantie die 
instaat voor het duurzame beheer van de landbouwgronden.
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We willen een pachtwetgeving die de rechten van de boeren en de landbouwcoöperatieven versterkt en het 
voortbestaan van hun bedrijven waarborgt (klassieke pacht van minimaal 36 jaren met recht op overdracht, 
eindeloopbaanpacht). We moedigen boeren aan zich te groeperen in coöperatieven om investeringen en 
zware kosten in materieel te delen. Wij garanderen deze coöperatieven een bevoorrechte toegang tot land-
bouwgrond die eigendom is van de overheid.

TwEE. Van landbouw een beroep met toekomst maken
Jongeren moeten hun droom om in de boerenstiel te stappen, laten varen omdat de grond te duur, het 
inkomen te onzeker en de investeringen te hoog zijn, terwijl er geen overheidssteun voorhanden is.

Door de liberalisering van de markt, de daling van de landbouwprijzen en het grotere beslag op die prijzen 
door toeleveranciers en afnemers, zijn de boeren in een dolle wedren naar competitiviteit terechtgekomen. 
In de voorbije 15 aar stegen de voedselprijzen voor de consument met 28%. Maar de prijs die de boeren 
voor hun producten krijgen, is maar met 19% toegenomen. De tussenpersonen, de verwerkers en distribu-
teurs gaan met de grootste winst aan de haal. Intussen leven veel boeren al jaren onder de armoedegrens.

Volgens Boeren op een Kruispunt werkt de helft van de boeren voor minder dan 6 euro per uur. In Europa 
bedraagt het inkomen in de landbouwsector ongeveer 40% van het gemiddelde inkomen. Boeren zitten 
klem in een uiterst sober verdienmodel, terwijl tegelijk administratief en op het vlak van het leefmilieu 
almaar meer van hen verwacht wordt. Ze hebben ondersteuning nodig. Daarom richten we een openbare 
landbouwbank op, als een filiaal van de openbare bank. Deze landbouwbank faciliteert investeringen voor 
de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de landbouw, voor het dierenwelzijn en voor de omscha-
keling naar agro-ecologie.

Om die ecologische omschakeling te kunnen maken, moeten boeren lonende prijzen krijgen. Daarvoor 
heeft de sector stevigere regels nodig, met meer middelen voor het Prijzenobservatorium, zodat het komt 
tot een eerlijker verdeling van de winstmarges tussen producenten, verwerkers (in de voedingsindustrie) 
en distributeurs. Voor bepaalde basisproducten, zoals melk en vlees, leggen we minimumprijzen vast. We 
 geven producentenorganisaties het recht collectief te onderhandelen over contracten met de agro- industrie 
en de distributie (volumes en verkoopprijs).

De overheid dient de sector technische diensten van vorming en onderzoek aan te bieden, gericht op de 
ecologische omschakeling, met nauwe betrokkenheid van de boeren. We zorgen ook voor meer admini-
stratieve begeleiding.

DriE. steunen op de principes Van de biolandbouw
Landbouw heeft een grote impact op de klimaatverandering. Op wereldschaal zorgt de kapitalistische voe-
dingsindustrie voor de grootste uitstoot van broeikasgassen. In België stoot de landbouw 10% van de broei-
kasgassen uit en die uitstoot is in deze eeuw nog maar lichtjes gedaald.

De landbouw moet omschakelen naar agro-ecologie en naar biologische productiemethodes. Dat is voor tal 
van redenen nodig: de klimaatverandering, de bodembescherming, de vervuiling van het oppervlakte- en 
grondwater door nitraten, pesticiden en hun residu’s … We willen een moderne landbouw zonder negatieve 
impact op het leefmilieu, de natuur of de gezondheid van de consument. Agro-ecologie kan zelfs een po-
sitieve milieubijdrage leveren omdat ze in staat is grote hoeveelheden koolstof in de grond op te slaan en 
zo de opwarming van de aarde kan tegengaan. Daarvoor zijn de principes van de biolandbouw nodig: we 
bouwen het gebruik van kunstmest en milieuschadelijke stoffen drastisch af, we maken optimaal gebruik 
van de watervoorraden, we bevorderen de biologische activiteit van de bodem en we behouden de bio-
diversiteit.
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In de loop van de geschiedenis heeft de mens voortdurend nuttige eigenschappen van boerderijdieren en 
cultuurplanten verbeterd. De recente gentechnologie stelt ons in staat het genoom van levende wezens 
rechtstreeks te veranderen in genetisch gemodificeerde organismen: de ggo’s. Omdat deze ggo’s zich in 
de handen bevinden van op geld beluste concerns in de chemie en de zaaigoedindustrie, vormen ze een 
gevaar. De concerns focussen bijvoorbeeld op de ontwikkeling van variëteiten die resistent zijn tegen be-
paalde pesticiden (zoals glyfosaat) in plaats van op soorten die ziekteresistent zijn. Ze verhogen ook de 
afhankelijkheid van de landbouwer van de grootindustrie. Er rijzen ook veel vragen over de ecologische 
gevolgen van ggo’s op de langere termijn. Zo kunnen genetisch gemodificeerde planten zich verspreiden 
buiten de velden, zich met wilde planten kruisen of misschien ook populaties insecten aantasten. Om die 
redenen willen wij het moratorium op het telen van ggo’s in België verlengen.

ViEr. gezond en betaalbaar Voedsel
Vandaag produceert onze planeet voldoende voedsel voor de 7,5 miljard mensen. Toch lijden de laatste ja-
ren weer meer mensen honger: 815 miljoen. Ook in België is de toestand zorgwekkend: meer dan 450.000 
personen doen een beroep op voedselhulp. Allerlei schandalen brachten aan het licht dat de kapitalistische 
agro-industrie de bevolking geen gezond, betaalbaar en milieuvriendelijk voedsel kan verzekeren.

Iedereen voldoende kwaliteitsvoedsel garanderen: dát moet het vertrekpunt zijn van een landbouwbeleid. 
Als het winstoogmerk van de zakenwereld of de voedingsindustrie het vertrekpunt is, zit het fout. Zo kanten 
we ons tegen niet-duurzame biobrandstoffen die gewonnen worden uit landbouwgewassen. Zij lossen de 
mobiliteits- en klimaatproblemen op geen enkel vlak op en leggen beslag op landbouwgrond.

Het vleesschandaal met Veviba, de lasagne met paardenvlees, de fipronil-crisis in de eierensector… al deze 
schandalen wijzen uit dat de kwaliteit en traceerbaarheid van ons voedsel niet gegarandeerd is. Winstbejag 
en het recht op voldoende, gezond en evenwichtig voedsel voor de bevolking gaan niet samen.

De schandalen worden in de schoenen van de producenten geschoven, hoewel telkens weer de grote be-
drijven uit de agro-industrie in het geding zijn. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten (FAVV) controleert dikwijls kleine producenten en distributeurs, maar de controle van de grote 
voedsel verwerkingsbedrijven is onaanvaardbaar laks: die mogen zelfs zichzelf controleren. Het FAVV dient 
zijn inspanningen net te concentreren op de groten uit de agro-industrie. De gevolgen van fraude op dat 
meganiveau zijn ernstiger en grootschaliger.

Ons voedsel bevat te veel dierlijke eiwitten afkomstig van de intensieve (niet grondgebonden) veehouderij. 
Dat impliceert: veel invoer van grondstoffen bestemd voor de voeders, veel verbruik van water en tegelijk 
veel uitstoot van broeikasgassen en van polluenten zoals ammoniak dat de bodem verzuurt. We pleiten 
voor meer doordachte eetgewoonten en beperken de vleesproductie tot de (grondgebonden) extensieve 
veehouderij. De grasveehouderij heeft wel degelijk een plaats in onze landbouw, des te meer omdat per-
manente weiden veel koolstof vasthouden, belangrijk kunnen zijn voor de biodiversiteit en soms de enige 
mogelijke landbouwproductie zijn op bepaalde plaatsen (arme gronden, steile hellingen, …). We gaan voor 
de consumptie van voedsel met meer plantaardige eiwitten (eiwithoudende gewassen en peulvruchten) en 
hun productie in Europa.

Vijf. steunend op lokale landbouw streVen we naar een 
onafhankelijke VoedselVoorziening

We steunen burgerinitiatieven zoals Boeren en Buren, community supported agriculture-initiatieven, pluk-
boerderijen, samentuinen, volkstuinen en boerenmarkten, die de banden met de landbouwwereld verste-
vigen. We gaan voor kortere ketens en een lokalere productie. Wat je in de toekomst op je bord krijgt, is 
gezond, voornamelijk plantaardig en liefst uit de eigen regio.
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Met korte ketens, verkoop op de boerderij en lokale markten is het niet nodig producten te verpakken, te 
transporteren en tussenpersonen in te schakelen omdat de producent dan rechtstreeks aan de consument 
kan leveren. Onder meer door volkstuinen te promoten, ontwikkelen we landbouw in de stad, zoals de or-
ganisatie van de Verenigde Naties voor voedsel en landbouw, de FAO, aanraadt. We doen dit voornamelijk 
uit pedagogische overwegingen en om het samen-leven te bevorderen, want deze productie zal verre van 
voldoende zijn om de bevolking van onze steden te voeden.

Zelfvoorziening qua voedsel blijft moeilijk in een zo dichtbevolkt en geïndustrialiseerd land als België. We 
blijven deels aangewezen op landen zoals Frankrijk met een groter landbouwareaal. Daarnaast gaan we 
met landen in het Zuiden de handelsrelaties aanhalen op basis van wederzijds voordeel en gelijkheid. Zo 
stellen we hen in staat hun landbouw evenwichtig te ontwikkelen zodat ze ook zelfvoorzienend kunnen 
worden op voedselgebied.

ZEs. fundamentele herVorming Van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid

Een op een nieuwe leest geschoeid gemeenschappelijk landbouwbeleid vaart in tegen de stroom van de 
vrijhandelsverdragen. Die vormen immers een bedreiging voor de kleinschalige landbouw en maken de 
weg vrij voor de invoer van landbouwproducten van een agro-industrie die zich niet houdt aan de ecolo-
gische, sanitaire en sociale normen die we willen hanteren.

De Europese Unie heeft sinds 1992 de melk- en suikerquota geleidelijk afgebouwd en ze uiteindelijk hele-
maal losgelaten. Ze heeft vervolgens de sector totaal opengesmeten voor de wereldmarkt. Zo komt het dat 
de prijzen van de landbouwproducten in Europa nu mee op en neer gaan met die van de wereldmarkt. Met 
die prijzen is het uitgesloten het werk van de producenten nog correct te vergoeden.

Intussen spelen de Europese subsidieregelingen in de kaart van de grootste landbouwbedrijven. 20% van 
de producenten trekt 80% van de hulp naar zich toe. Zelfs vennootschappen die alleen maar landeigenaar 
zijn en niets produceren, kunnen subsidies trekken. Wij willen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
de kleine ondernemingen meer ondersteunt, bijvoorbeeld door de hulp te plafonneren of door ze te degres-
sief te maken naargelang van de oppervlakte.

Daarmee is het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid nu uitgetekend op maat van de kapitalisti-
sche agro-industrie. Het is gericht op intensieve landbouw en intensief kunstmestgebruik. Het is schadelijk 
voor ons leefmilieu. We moeten het totaal keren.

We behouden het budget, want we geloven in een Europees gecoördineerd landbouwbeleid, maar we 
heroriënteren het naar een ecologisch en sociaal model. We verwerpen de trend om het weer in handen te 
geven van de aparte Europese landen. Dat leidt naar nog meer concurrentie en meer ongelijkheid tussen 
de boeren in de verschillende landen.
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14. DIErENWElzIjN: DIErEN zIjN 
gEEN zakEN

staNDpUNt

Waar winst op de eerste plaats komt, moet het dierenwelzijn wijken. Dieren zijn in de eerste plaats levende 
wezens die we met respect willen behandelen. We stimuleren daarom een agro-ecologie met meer ruimte 
voor dieren en meer mogelijkheden voor natuurlijk gedrag. Met duidelijke regels en nauwkeurige controles 
verbeteren we de leefomstandigheden van de dieren in de landbouw, bij wetenschappelijk onderzoek en 
bij ons thuis.

Wat WIj WIllEN
EEn. dierenwelzijn boVen winstoogmerk

•	 We stimuleren de agro-ecologie. Zo bevorderen we de goede verzorging van landbouwdieren en voor-
komen we de verspreiding van ziektes.

•	 We garanderen voldoende ruimte voor landbouwdieren en toegang tot zonlicht, buitenlucht en de moge-
lijkheid tot soorteigen gedrag. We willen correcte criteria voor stalinrichtingen.

•	 We zorgen voor meer transparantie over leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierenketen.
•	 We beperken diertransport in Europa tot maximaal acht uur. We rationaliseren diertransporten zodat ze 

tot het minimum beperkt worden en we verbeteren de omstandigheden ervan.
•	 We versterken de dienst Dierenwelzijn en het FAVV zodat ze onaangekondigde controles voor dierenwel-

zijn en voedselveiligheid kunnen uitvoeren in de volledige voedselketen, van kwekerij tot supermarkt.
•	 We organiseren regelmatig opleidingen dierenwelzijn voor transporteurs en slachthuispersoneel.
•	 In grote slachthuizen stellen we een Animal Welfare Officer in vaste dienst aan, die het dierenwelzijn 

nauwgezet opvolgt.
•	 We stimuleren het opzetten van lokale slachthuizen. Zo dringen we diertransporten terug en maken we 

kortere voedselketens.
•	 We stimuleren het gebruik van minder stresserende slacht- en verdovingsmethodes.

TwEE. dierproeVen tot een minimum beperken
•	 Er moet een groter budget komen voor het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. We zetten 

daar een centrum voor op, mee te financieren door bedrijven die dierproeven doen.
•	 We beperken dierproeven tot het minimum. Een dierproef wordt pas goedgekeurd als de wetenschap-

pelijke relevantie en het maatschappelijk nut ervan getest zijn.
•	 Onderzoeksmethoden en resultaten van alle dierproeven worden voortaan online geregistreerd, ook die 

met tegenvallende resultaten. Zo vermijden we nutteloze dubbele experimenten.
•	 We zijn tegen het vernietigen van “overtollige” proefdieren.
•	 We versterken de dienst Dierenwelzijn om grondige, onaangekondigde controles te kunnen verrichten 

op de naleving van de wetgeving inzake proefdieren.

DriE. een coherent beleid Voor dierenwelzijn
•	 We nemen het principe van het welzijn van dieren als gevoelige wezens met eigen belangen en waardig-

heid op in de Belgische Grondwet, zoals Wallonië en Brussel dat al gedaan hebben.
•	 We vergroten het draagvlak voor dierenwelzijn via educatieve schoolcampagnes. Met kinderboerderijen 
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en boerderijbezoeken laten we scholieren kennismaken met de dieren in de landbouw.
•	 In ons handelsbeleid trekken we de kaart van dierenwelzijn om activiteiten die de natuurlijke habitat van 

bedreigde dieren in het buitenland verstoren, te verminderen.

ViEr. een goede behandeling Van huisdieren
•	 We kijken toe op de handel van alle dieren, met regels zoals die vandaag al voor de verkoop van honden 

en katten gelden.
•	 We stellen “positieve lijsten” op van diersoorten die men als gezelschapsdier mag houden, naar het 

voorbeeld van de al bestaande “positieve lijst” voor zoogdieren.

vIsIE
EEn. dierenwelzijn boVen winstoogmerk

In de Belgische landbouw zorgen miljoenen dieren voor melk, eieren en vlees. De vleesindustrie verhandelt 
jaarlijks 320 miljoen dieren en dat getal stijgt. Het aantal veebedrijven daalt, maar die tellen almaar meer 
dieren. De meeste boeren dragen daar goed zorg voor. Maar omdat de winstlogica vrij spel heeft en de 
distributie de winstmarges voor de landbouwers kleiner maakt, wordt de hele sector gedwongen de pro-
ductiviteit verder op te drijven. Dat blijft niet zonder gevolgen.

De tv-beelden van de dierenmishandeling in het slachthuis van Tielt waren verfoeilijk. Dat bedrijf wilde 
de marktprijs van slachtvarkens op 1 euro per kilo houden. Ver onder de prijs van Duitse en Nederlandse 
concurrenten en natuurlijk nog veel verder onder de prijs in de grootwarenhuizen. Met dumpingprijzen is 
het natuurlijk niet mogelijk varkens gezonde voeding, comfortabele stallen, een goed leven en een pijnloze 
dood te geven.

Door de winstlogica wordt overal aan dierenwelzijn ingeboet: legbatterijen van kippen, dieren in overvolle 
kooien, dierentransport in miserabele omstandigheden … De wetgeving op het dierenwelzijn wordt met de 
voeten getreden. Veel noodzakelijke wetgeving, bijvoorbeeld over dierentransport, blijft uit.

Om dierenwelzijn te garanderen, gaan we in de eerste plaats voor agro-ecologie. Zo bevorderen we niet 
alleen de goede verzorging van landbouwdieren, maar gaan we ook de verspreiding van ziektes tegen. We 
zorgen ervoor dat landbouwdieren toegang hebben tot zonlicht, buitenlucht en zoveel mogelijk natuurlijk 
soorteigen gedrag kunnen vertonen. Door te kiezen voor kleinere, lokale slachthuizen kunnen we de af-
standen van dierentransport afbouwen en maken we kortere ketens mogelijk.

Volgens onderzoek zorgen gerichte opleidingen voor transporteurs, personeel in slachthuizen en andere 
mensen die met dieren in contact komen, voor een flinke verbetering. Daarom willen we gaan naar structu-
rele bijscholingen over dierenwelzijn, ook in bedrijven waar geen inbreuken vastgesteld werden.

We zorgen er voor dat de Animal Welfare Officers, die in grote slachthuizen verplicht worden aangesteld om 
toe te kijken op het naleven van de wetgeving voor dierenwelzijn, vast in dienst zijn en in alle onafhankelijk-
heid kunnen werken.

We versterken de dienst Dierenwelzijn en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV). Zo kunnen beide diensten onaangekondigde controles uitvoeren voor dierenwelzijn en voedsel-
veiligheid in de volledige sector. Dierenwelzijn, werkomstandigheden en volksgezondheid horen op de 
eerste plaats te komen, niet de winsten van de aandeelhouders.

We zijn in principe voor het verdoofd slachten van dieren. Maar dat verplicht maken, vereist een draagvlak, 
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een dialoog en een breder debat over de vleesproductie onder het kapitalisme. We zijn ervan overtuigd dat 
de tijdsgeest, de zorg voor het dierenwelzijn en de technische vooruitgang in de toekomst kunnen leiden 
tot een consensus over de veralgemening van het verdoofd slachten. Maar gewoonten, en zeker religieuze 
gebruiken en tradities, veranderen en aanpassen aan de tijdsgeest en de technische evolutie, vereist op de 
eerste plaats een draagvlak in de betrokken gemeenschappen. Dat draagvlak creëren vraagt tijd, dialoog 
en overleg. Dat bereik je niet met een verbod zonder overleg, zonder de joodse en islamitische gemeen-
schappen te betrekken.

Een niet gedragen verbod op onverdoofd slachten zou ook deels zijn doel missen omdat men het vlees 
 gewoon in het buitenland zou gaan kopen. We vrezen het misbruik door bepaalde politici van de terechte 
discussie over dierenwelzijn om bepaalde etnische minderheden te stigmatiseren. We willen ertoe bijdra-
gen het nodige draagvlak te creëren en de noodzakelijke dialoog te organiseren om de vereiste maatrege-
len, waaronder het verdoofd slachten, te nemen in de sector van de vleesproductie.

TwEE. dierproeVen tot een minimum beperken
In België worden elk jaar meer dan 500.000 dieren ingezet voor wetenschappelijke experimenten, testen 
en onderzoek. Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en therapieën zijn proefdieren jammer genoeg 
soms nog onmisbaar. Maar er dienen zich ook almaar meer alternatieven aan. We willen het gebruik van 
proefdieren tot het minimum beperken.

We richten daarom een centrum voor alternatieven voor dierproeven op en ontwikkelen een investe-
ringsprogramma dat mee gefinancierd wordt door bedrijven die dierproeven uitvoeren. Zo versnellen we 
nieuwe methodes en technieken die proefdieren overbodig maken, zoals weefselkweek, organen op chip, 
microdoseringen bij mensen of computersimulaties. We onderwerpen elke aanvraag voor het gebruik van 
proefdieren aan de wetenschappelijke relevantie en het maatschappelijk nut. Experimenten die niet de 
gewenste resultaten opleveren, worden vandaag vaak niet gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 
Wanneer er proefdieren in het spel zijn, houdt dat het risico in dat nutteloze tests verschillende keren wor-
den uitgevoerd door onderzoekers die elkaars resultaten niet kennen. We registreren daarom alle dierproe-
ven online, ook die met tegenvallende resultaten.

Om het lijden van dieren tijdens en na dierproeven zoveel mogelijk te reduceren, vragen we de versterkte 
dienst Dierenwelzijn grondige, onaangekondigde controles te doen op de plaatsen waar dierproeven wor-
den gedaan. We stoppen het vernietigen van “overtollige” proefdieren of dieren waarop tests zijn uitge-
voerd, wanneer dat niet noodzakelijk is voor het dierenwelzijn.

DriE. een coherent beleid Voor dierenwelzijn
De zorgplicht voor dieren gaat verder dan de landbouwsector en proefdieren. Dierenwelzijn vraagt om 
continue aandacht in alle geledingen van de maatschappij. Want dieren zijn geen zaken. We leggen het 
principe van het welzijn van dieren als gevoelige wezens met eigen belangen en waardigheid daarom vast 
in de Belgische Grondwet. In Duitsland, Luxemburg en Zwitserland is dat vandaag al het geval. Ook Wallonië 
en Brussel namen het principe op in hun wetgeving. Op die manier stimuleren we alle overheden om het 
welzijn van dieren stelselmatig te bewaken.

Jong geleerd is oud gedaan. Om het bewustzijn over dierenwelzijn te verhogen, maken we werk van edu-
catieve campagnes in scholen. Met boerderijbezoeken en kinderboerderijen laten we kinderen in aanraking 
komen met de rol en behandeling van boerderijdieren.

In ons handelsbeleid toetsen we beslissingen aan de impact op dierenwelzijn in de wereld. We nemen 
maatregelen om de impact op de natuurlijke leefomgeving van dieren in het buitenland te verminderen, 
zoals bij de import van palmolie.
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ViEr. een goede behandeling Van huisdieren

Een goede start voor een huisdier begint bij grootgebracht worden door een erkende kweker die beschikt 
over alle noodzakelijke kennis. Die kan eigenaars ook correct informeren over de behandeling en verzor-
ging van hun nieuw troeteldier. We behouden de fok van huisdieren daarom voor kwekers die een erken-
ning kunnen voorleggen, net zoals dat vandaag al voor honden en katten het geval is.

Het is verboden honden en katten te verkopen in handelszaken voor dieren. Ook op de openbare weg, 
markten en beurzen is het verboden honden of katten te verkopen. We willen deze regels laten gelden voor 
alle verkoop van huisdieren.

Er bestaan vandaag al “positieve lijsten” voor zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden. We 
maken werk van zulke lijsten voor andere diergroepen. Zo zorgen we dat alleen dieren waarvan de verzor-
ging binnen de mogelijkheden van particulieren ligt, gehouden worden. We gaan daarmee ook de verkoop 
van kwetsbare en exotische soorten tegen.

programma pVDa - mei 2019 87


