
1 
 

 

Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS 

Opening VLAAMSE KLIMAATTOP 

                                  Brussel, 19 april 2016                           9’                      

ENKEL HET GESPROKEN WOORD TELT 

 

Geachte Voorzitter van het Vlaams Parlement, 

Geachte collega ministers en parlementsleden, 

Geachte genodigden, 

 

Tussen de 18 en 25 jaar zijn ze.  

De jongeren van generatie What.  

Ze zijn realistisch en beseffen dat de wereld zal veranderen.  

Ze zijn ambitieus en willen het verschil maken, iets betekenen voor de samenleving.  

Op de vraag wat hen het meeste angst aanjaagt, volgden –in  volgorde – “een 

dierbaar iemand verliezen”, “alleen zijn” en tenslotte “klimaatverandering”. 

Meer zelfs dan om een job of ziekte zijn Vlaamse jongeren bekommerd om de 

toekomst van onze planeet.  

 

Het generatie-onderzoek van Generation What stemt mij hoopvol.  

De jongeren van nu zijn immers de beleidsmakers van morgen. 

Maar op geen enkele manier mag dat onderzoek ons in slaap doen wiegen. 

Denken dat onze kinderen en kleinkinderen de klus wel zullen klaren, is niet alleen 

naïef. Het is schuldig verzuim. 

Vorige en onze generaties hebben de voorbije decennia een enorme druk gelegd op 

onze planeet. 

Steeds meer studies tonen aan dat de temperatuurstijging van de laatste vijftig jaar, 

grotendeels aan menselijke activiteiten toe te schrijven is. 
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De oplopende broeikasgasconcentraties leiden bij ongewijzigd beleid tot een globale 

klimaatverandering met  

 een verhoging van de gemiddelde temperatuur op wereldschaal; 

 Een stijging van het zeeniveau; 

 Overstromingen, droogtes  

 en de verspreiding van ziektes zoals malaria  

Nu al worden grote bevolkingsgroepen getroffen door de klimaatverandering en 

slaan ze op de vlucht op zoek naar betere oorden. Volledige samenlevingen geraken 

hierdoor ontwricht. 

Als we NU niet ingrijpen, zijn de gevolgen niet te overzien.  

Voor het leefmilieu. 

Voor ons economisch bestel. 

Voor de mensen zelf.  

We zijn het aan onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties verplicht om de 

samenleving weer op het juiste spoor te zeten,  

een spoor dat ons leidt naar een koolstofarme samenleving. 

Gelukkig zijn de wereldleiders zich hiervan bewust. 

Op 12 december 2015 is het Akkoord van Parijs gesloten, een klimaatverdrag voor 

de periode 2020-2030.  

Eind deze week verzamelt de wereld in New York om het klimaatakkoord officieel te 

ondertekenen. 

Met dit historische akkoord kwam er een einde aan de onderhandelingen over een 

opvolger voor het Kyoto Protocol. 

Voor het eerst in de geschiedenis verbinden zowat alle landen zich ertoe om 

maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering,  

 om de temperatuurstijging te beperken tot onder de 2°C in vergelijking met de 

pre-industriële periode  

 en er naar te streven deze temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. 

De Europese Unie heeft zich geëngageerd om tegen 2030  

 de uitstoot van CO2 met minstens 40% te reduceren t.o.v. 1990 

 te komen tot minstens 27% hernieuwbare energie 

 en minstens 27% energie-efficiëntie. 

De broeikasgasreductiedoelstelling wordt binnenkort doorvertaald naar alle lidstaten. 

 



3 
 

Onze doelstelling 2020 voor de reductie van broeikasgas ligt binnen handbereik.  

België moest de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent verminderen ten 

opzichte van het referentiejaar 2005.  De Vlaamse ambitie is na het intra-Belgisch 

klimaatakkoord eind vorig jaar vastgelegd op 15,7 procent.  

De Vlaamse Regering heeft al heel wat maatregelen genomen om onze 

doelstellingen te halen. 

Gaande van een invoering van de E-peilnormen voor residentiële en niet-residentiële 

gebouwen, minimale kwaliteitsnormen voor bestaande gebouwen zoals verplichte 

dakisolatie tegen 2020 en verplicht dubbel glas tegen 2023, de vergroening van de 

verkeersbelasting over de kilometerheffing voor vrachtwagens tot allerlei subsidies 

voor isolatie, zonneboilers, warmtepompen of schone wagens. 

Onze trein staat op het juiste spoor. Maar de trein bolt helaas nog veel te traag. De 

CO2-uitstoot vermindert, maar veel te langzaam. 

De broeikasgasreductiedoelstelling in 2020 ligt binnen handbereik. Maar onze 

uitdaging ligt vooral in de periode na 2020.  

Met de huidige maatregelen zullen we de doelstellingen 2030 met zekerheid niet 

halen. We moeten de uitstoot van broeikasgassen sneller en sterker doen dalen.  

Daarom moeten wij met ons allen enkele tandjes bijsteken en heel wat extra 

inspanningen leveren. 

Tegelijk moeten we ook ons aandeel hernieuwbare energie opkrikken. Vandaag 

zitten we amper boven de 5%, terwijl we tegen 2020 moeten komen tot boven de 10 

procent. 

Dat zal geen gemakkelijke oefening zijn.  

Vlaanderen is een dichtbevolkte stad-staat, een logistieke draaischijf, en heeft niet 

dezelfde mogelijkheden als bijvoorbeeld Schotland of Spanje die volop kunnen 

inzetten op resp. wind- en zonenergie. 

Wij hebben wel verschillende andere troeven waar we volop moeten inzetten.  

Wij beschikken over excellente kennisinfrastructuur, gerenommeerde 

onderzoekscentra en wetenschappers van topniveau.  

In sectoren zoals de nano-electronica en de biotechnologie behoren we tot de 

wereldtop en lopen we zelfs jaren voor op andere landen. 

Niet zonder enige trots verwijs ik graag naar het onderzoek in EnergyVille – met 

VITO, IMEC en KULeuven – waar wij baanbrekend werk verrichten. 

Ook elders in Vlaanderen, zowel in de Strategische Onderzoekscentra als in de 

universiteiten, lopen er heel wat initiatieven inzake innovatieve energie-systemen.  
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Tegelijk steunen we ook op heel wat investeringskapitaal bij burgers en 

ondernemers, en profiteren we van een performante bouwsector die nieuwe 

technologieën kan implementeren. 

 

Dames en heren, 

 

Wij willen de hele samenleving mobiliseren.  

Daartoe moet de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven, en dat willen we 

ook.  

Niet door allerlei ad-hoc initiatieven in de marge, maar door een brede, goed 

afgestemde klimaataanpak voor de interne werking van de Vlaamse Overheid. 

Alle ministers van de Vlaamse Regering zetten er hun schouders onder.  

Een breed scala aan maatregelen wordt nu al genomen, maar we zullen onze 

inspanningen nog verder opvoeren. 

We pakken ons primair energieverbruik aan,  

wij reduceren het energieverbruik in onze gebouwen en de CO2-emissies van 

dienstvoertuigen,  

en gebruiken onze overheidsopdrachten als extra hefboom.  

Wij verhuizen bijvoorbeeld diverse Brusselse administraties uit slecht presterende 

gebouwen naar het gloednieuwe VAC, op de site van Thurn & Taxis.  

Dat VAC met een E-peil van 34 en een CO2-reductie van 60 procent, zal een 

toonbeeld zijn van een energiezuinig kantoorgebouw, 

Collega Schauvliege zal straks dieper ingaan op de interne maatregelen van de 

Vlaamse Overheid. 

Voor het zomerreces van 2016 moeten de actieplannen energie-efficiëntie en 

mobiliteit klaar zijn zodat we in het najaar kunnen overgaan tot concrete acties 

binnen de Vlaamse overheid. 

Voor deze regeerperiode maken we 300 miljoen euro uit het Klimaatfonds vrij om 

onze klimaatambities te helpen realiseren. 
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Geachte aanwezigen, 

 

Onze klimaattrein moet nog een lange weg afleggen. We moeten dus voldoende 

snelheid halen.   

De “Trein der Traagheid” is dan wel een prachtige roman, in het klimaatverhaal 

hebben we een hogesnelheidstrein nodig. 

De Vlaamse overheid geeft het goede voorbeeld, maar kan dit niet alleen. 

Wij hebben iedereen nodig. 

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.  

Samen moeten we de handen in elkaar slaan om onze ambitieuze 

klimaatdoelstellingen te halen. 

Daarom nam de Vlaamse Regering de beslissing om een Vlaamse Klimaattop te 

organiseren.  

Een Top waarin we vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de financiële sector, 

de landbouw, de logistieke sector, de academische wereld, onderzoeksinstellingen, 

de lokale besturen, het middenveld en geëngageerde burgers samenbrengen om na 

te denken over de mogelijke maatregelen.  

Maatregelen die moeten uitmonden in concrete engagementen. 

Vandaag vindt de eerste Top plaats. De starttop, met een stand van zaken. 

Elke minister van de Vlaamse Regering organiseert na deze Top ronde-tafels met de 

doelgroepen binnen haar of zijn beleidsveld om zo gezamenlijke doelstellingen en 

maatregelen te definiëren. 

Op de tweede Top in het najaar verwachten wij de concrete engagementen van alle 

stakeholders.  

In 2018 tenslotte vindt de derde Top plaats. Dan kijken we in hoeverre we zijn 

opgeschoten met deze concrete engagementen. 

Ik verwacht veel van deze Top. 

Vlaanderen heeft heel wat kennis en expertise in huis om de klimaatdoelstellingen te 

halen.  

De sprekers die u straks aan het woord zult horen zijn hiervan het levende bewijs. 

Ik wens u allen een leerzame en interessante Top, en hoop u straks terug te zien. 

 

 


