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Kernboodschappen 
 

1. Deze nota vervolledigt en operationaliseert de nota van mei 2020 van de FOD Gezondheid over een 

rechtvaardig, duurzaam en veerkrachtig herstelbeleid. De huidige nota van de FOD Gezondheid sluit 

nauw aan bij het Memorandum van de FOD van mei 2019, de doelstellingen van de Europese Green 

Deal, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de aanbevelingen van 

het Europees Semester en de doelstellingen van het Europese herstelplan, die de Voorzitster van de 

Europese Commissie uiteenzette in haar State of the Union van 17 september 2020. 

 

2. Er moet een doelstelling inzake milieu- en gezondheidstransitie worden opgenomen in de post-covid 

herstelplannen, gezien de huidige crisis de nood aan meer veerkracht in crisissituaties in onze 

samenleving heeft aangetoond. De besprekingen over het post-covid herstel vormen een uniek 

momentum om na te denken over duurzamere oplossingen. Bovendien bieden de 

transitiemaatregelen significante voordelen op het vlak van ontwikkeling, werkgelegenheid en groei 

van de regeneratieve economie. 

 

3. Om een duurzamere groei te realiseren die in overeenstemming is met de doelstellingen van de 

Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, moet 

het herstelbeleid de uitdagingen aangaan op het vlak van klimaatneutraliteit, behoud en duurzaam 

herstel van de biodiversiteit, verbetering van de lucht-, water- en bodemkwaliteit, duurzaam en 

efficiënt gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen, ontwikkeling van een circulaire economie, 

van niet-toxische materiaalkringlopen en een gezonde en duurzame consumptie en productie, dit 

alles met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen en door de verschillende 

gezondheidspijlers te integreren. 

 

4. Een dergelijke milieutransitie moet volgens vier actiepijlers georganiseerd worden: het behoud van 

de milieudoelstellingen en -standaarden (principe “Do No Harm en Do not Roll Back”), investeringen 

in milieutransitie (decarbonisatie, biodiversiteit en circulaire economie), de hervorming van de 

fiscaliteit en van de toekenning van subsidies (koolstoftarifering, milieuschadelijke subsidies, 

belasting voor luchtvaartsector en voor chemische producten) en de versterking van het huidig 

regelgevend kader, met name de productnormen. 

 

5. Eens de crisis voorbij, zal er in overleg met de gezondheidsprofessionals ook een transitie op het vlak 

van de volksgezondheid op gang moeten worden gebracht door bepaalde bestaande elementen te 

versterken maar ook door enkele fundamentele veranderingen door te brengen. De veerkracht van 

ons gezondheidssysteem zal centraal staan in het debat, met inbegrip van de financiering, de 

identificatie als strategische sector, de preventie, de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden 

in de zorg, de interactie tussen de verschillende zorglijnen, het beheer van en de voorbereiding op 

gezondheidscrisissen en de milieu-impact van de sector. Ook de staatsstructuur op het gebied van de 

volksgezondheid, het versterken van de Europese solidariteit, de strijd tegen antimicrobiële 

resistentie en de strijd tegen gezondheidsongelijkheden moeten in het herstelplan worden 

opgenomen. 

https://www.health.belgium.be/nl/post-covid-19-1w1h-nl
https://www.health.belgium.be/nl/post-covid-19-1w1h-nl
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/fod_gezondheid_memorandum_mei_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://www.sdgs.be/nl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_nl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_nl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/SPEECH_20_1655
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6. Er moeten eveneens andere transitietrajecten met impact op gezondheid en leefmilieu worden 

opgezet in het kader van een duurzaam en globaal herstel, in het bijzonder de omkadering van de e-

commerce, de herziening van de voedselsystemen, de omkadering van het massale telewerken, de 

diversifiëring van vervoersmodi en de herziening van het overheidsbestuur.  

 

7. De timing van de twee transities is licht verschillend. De duurtijd van het leefmilieucrisis, de 

internationale evoluties en de al gevoerde voorbereidingen omtrent de te nemen acties vereisen en 

maken mogelijk een snelle beslissing hieromtrent. De timing van de transitie op het vlak van 

volksgezondheid en andere transities hebben een licht verschillende timing. De transitie vereist de 

deelname van de gezondheidsprofessionelen die nu rond de Covid-crisis worden gemobiliseerd. De 

gezondheidsadministraties zouden deze transitie kunnen voorbereiden met een mandaat vanuit de 

politieke overheid om verschillende scenario’s uit te werken tijdens de nieuwe federale legislatuur. 

Daarom stelt deze nota operationele acties voor omtrent de leefmilieu-transitie terwijl de nota de 

grote thema's voor de discussie en voorbereiding voor de gezondheidstransitie afbakent. 
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1. De noodzaak en voordelen van een duurzame transitie 
 

Het transitieprincipe omvat een reeks progressieve maatregelen om de organisatie van een sociale 

entiteit (stad, gewesten, land) aan te passen en weerbaarder te maken tegen toekomstige crisissen, zowel 

bij de reactie op crisissen als bij het proactief beperken van de gevolgen ervan, met behoud van het welzijn 

van de burgers en de toekomstige generaties. Oorspronkelijk was het transitieprincipe gericht op de 

oliecrisis, maar geleidelijk werd dit verruimd tot de uitdagingen op het vlak van het klimaat, de 

biodiversiteit, de voedselsystemen, evenals de sociale en economische ongelijkheid in de maatschappij 

(just transition), enz..  

 

De kwetsbaarheid van onze samenleving verminderen 
 

Het is absoluut noodzakelijk initiatieven te integreren om onze organisatie-, consumptie- en 

productiemodellen te herzien en dit om verschillende redenen:  

• De huidige gezondheidscrisis heeft duidelijk aangetoond hoe extreem kwetsbaar onze samenleving 

is voor systemische schokken. Op 14 september waren er 9.925 personen overleden aan Covid-19 en 

werden 19.313 personen gehospitaliseerd als gevolg van een besmetting met SARS-CoV2. Er werden 

reeds 7.538 aangiften van beroepsziekte in de zorgsector en 4.513 aanvragen voor schadevergoeding 

in de vitale sectoren ingediend bij Fedris1. 

 

Uit de resultaten van de verschillende enquêtes blijkt een duidelijke achteruitgang van de gezondheid 

en het mentaal welzijn sinds het begin van de crisis, en ook het uitstellen van bepaalde zorg, in het 

bijzonder voor chronische ziekten, verhoogt het gezondheidsrisico van de Belgen. Het Planbureau 

wees er eind april op dat de crisis geleid heeft tot een daling van het reëel beschikbaar inkomen van 

de Belgische huishoudens met 1,5% en dat ongeveer 37% van de huishoudens inkomensverlies 

geleden hebben, voor het merendeel gelijk aan of groter dan 30%2. Op het hoogtepunt van de crisis  

in het voorjaar werden meer dan 1,5 miljoen aanvragen voor werkloosheid en meer dan 485.000 

aanvragen voor het overbruggingsrecht geregistreerd3.  

 

Het Planbureau concludeerde dat men een grote impact kon verwachten van de covid-19-crisis op het 

welzijn in België en dat deze daling van het welzijn hoofdzakelijk het gevolg was van de achteruitgang 

van de gezondheidstoestand en de sociale relaties, evenals van een toename van het aantal personen 

dat, om financiële redenen, geen toegang heeft tot een levensstandaard die als “standaard” wordt 

beschouwd (ernstige materiële deprivatie).  

 

Wereldwijd werden verstoringen in de mondiale toeleveringsketens en een sterke daling van de vraag 

vastgesteld. Aangezien de Belgische economie sterk geïntegreerd is in de mondiale waardeketen 

                                                            
1 https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19  
2 https://www.plan.be/publications/publication-1985-nl-covid_19_crisis_welke_impact_op_het_welzijn_van_de_belgen_  
3 https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/synthesenota_van_de_werkzaamheden_van_de_tf_kwetsbare_groepen.pdf   

 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19
https://www.plan.be/publications/publication-1985-nl-covid_19_crisis_welke_impact_op_het_welzijn_van_de_belgen_
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/synthesenota_van_de_werkzaamheden_van_de_tf_kwetsbare_groepen.pdf
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heeft de Covid-19-crisis voor de sterkste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog gezorgd, waarbij het 

herstel afhankelijk zal zijn van de gezondheidsmaatregelen in geval van een tweede golf4. 

 

• Niettegenstaande de diepgaande gevolgen op gezondheids-, menselijk, economisch en sociaal vlak 

mag de Covid-19-crisis ons niet de wereldwijde milieu-uitdagingen doen vergeten, zoals het verlies 

aan biodiversiteit, klimaatverandering en niet-overdraagbare ziektes die toe te schrijven zijn aan 

levensstijl en milieuverontreiniging. Deze aspecten zijn misschien minder zichtbaar omdat ze meer 

verspreid zijn dan een epidemiologische crisis, maar hun gevolgen zijn niet minder ingrijpend of 

langdurig. De Covid-19-pandemie is veroorzaakt door een zoönotisch coronavirus. Het toenemende 

verlies aan biodiversiteit is één van de oorzaken voor het uitbreken van bepaalde zoönoses. Volgens 

de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) is 60% van de menselijke ziekteverwekkers afkomstig 

van dieren en kan 75% van de opkomende dierziekten op de mens worden overgedragen. Jaarlijks 

duiken er vijf opkomende ziekten op. Naast de gezondheidsaspecten (zoals de Covid-19-pandemie) 

kosten dierziekten ook heel wat geld aan de voedingssector, in het bijzonder als ze een impact hebben 

op de officiële gezondheidsstatus van het land bij de OIE. In 2015 schatte de OIE dat dierziekten 

verantwoordelijk waren voor 20% van de wereldwijde voedselverliezen5. 

 

De Covid-19-crisis heeft eens te meer en duidelijk aangetoond dat de mens niet alleen deel uitmaakt 

van de natuur, maar de natuur ook nodig heeft om te overleven, voor zijn gezondheid en voor zijn 

welzijn.  

 

De economische en maatschappelijke kosten van biodiversiteitsverlies, verontreiniging, degradatie 

van de ecosystemen en klimaatverandering zijn niet alleen van eenzelfde grootteorde als die van de 

huidige crisis, ze zijn bovendien permanent, onomkeerbaar en zullen toenemen als er geen actie 

wordt ondernomen.  

 

Daarenboven wordt net zoals bij de Covid-19-crisis de meest kwetsbare bevolking het hardst getroffen 

door deze milieucrisissen. 

 

Werkgelegenheid en economische activiteit ondersteunen door het ontwikkelen van een 

duurzame economie 
 

De transitie is niet alleen absoluut noodzakelijk om onze samenleving veerkrachtiger te maken, ze biedt 

ook significante voordelen op het vlak van ontwikkeling, werkgelegenheid en groei van de 

regeneratieve economie. De volgende voordelen doen zich voor op het gebied van milieu: 

• Het versnellen van de technologische en organisatorische innovatie m.b.t. het efficiënt gebruik van 

hulpbronnen en de circulaire economie zullen een positief effect hebben op het 

concurrentievermogen, het openstellen van nieuwe markten en het creëren van jobs. Een recente 

                                                            
4 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/economische-impact-van-het   
5 http://www.oie.int/eng/Session2016/presentation.html &  
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Key_documents/ANIMAL-HEALTHFR-FINAL.pdf   

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/economische-impact-van-het
http://www.oie.int/eng/Session2016/presentation.html
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Key_documents/ANIMAL-HEALTHFR-FINAL.pdf
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studie schat dat de circulaire economie vandaag bijna 7,5% van de totale werkgelegenheid 

vertegenwoordigt in België, d.w.z. 262.000 banen6. Alleen al voor de chemische sector, de 

voedingssector, de automobielsector en de sector van de machines en uitrusting zou een proactieve 

aanpak die de ontwikkeling van de circulaire economie bevordert, het mogelijk maken om tegen 2030 

in België 1,2 miljard euro toegevoegde waarde en 11.634 directe arbeidsplaatsen in deze sectoren te 

creëren7. 

 

• De investeringen die nodig zijn om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen een 

positieve dynamiek creëren voor de economische activiteit en de werkgelegenheid in België. Drie 

effecten spelen daarbij een rol: 1) aanzienlijke energiebesparingen die leiden tot een daling van de 

uitgaven voor fossiele brandstoffen; 2) het stimuleren van de economische activiteit, voornamelijk 

van activiteiten die verband houden met het renoveren van gebouwen, namelijk de bouw 

(arbeidsintensief) en de dienstenactiviteiten die daarmee direct en indirect samenhangen; 3) een 

fiscaal beleid dat de uitstoot van broeikasgassen afremt kan bijdragen tot het herstel van de activiteit 

en de werkgelegenheid wanneer deze inkomsten voor dit doel worden ingezet. Een koolstofarme 

transitie zou tegen 2030 een stijging van het bbp met ongeveer 2% mogelijk maken ten opzichte van 

een ‘business-as-usual’ scenario en zou netto 80.000 jobs creëren tegen 20308. 

 

• Economische welvaart en gezonde ecosystemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer dan 

de helft van het wereldwijde bbp – of 40.000 miljard euro – hangt af van de natuur9. Rekening 

houdend met de huidige tendensen zouden de kosten van biodiversiteitsverlies exponentieel verder 

kunnen stijgen10. Het integreren van op de natuur gebaseerde oplossingen (nature based solutions) 

in infrastructuurprojecten is een enorme opportuniteit om de operationele kosten te verminderen 

en nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Op Europees niveau zijn de drie grootste economische 

sectoren – bouw, landbouw en voeding - in hoge mate afhankelijk van de natuur en genereren meer 

dan 7.000 miljard euro11. Biodiversiteitsverlies bedreigt onze voedselsystemen en vele jobs. Het leidt 

met name tot een lagere opbrengst van de gewassen, kleinere visbestanden, grotere economische 

verliezen als gevolg van natuurrampen, en ontneemt ons nieuwe bronnen voor geneesmiddelen. Het 

behoud van de mariene bestanden in de EU kan de jaarlijkse winst van de sector van de schaal-en 

schelpdieren met meer dan 49 miljard euro verhogen12.  

Investeringen in de natuur en beschermde gebieden zijn noodzakelijke en rendabele investeringen. 

Beschermde gebieden hebben tal van economische voordelen, waaronder inkomsten uit 

natuurtoerisme, de mogelijkheden voor onderwijs en gezondheid (mentaal en fysiek) en andere 

                                                            
6 Koning Boudewijnstichting en Circle Economy (2019. Circulaire tewerkstelling in België - Een nulmeting van de werkgelegenheid in de 
circulaire economie in België. Beschikbaar op: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190919avc  
7 Price Waterhouse Cooper (2016). Circulaire economie: het economisch potentieel voor België. Beschikbaar op: 
https://www.health.belgium.be/nl/potentieel-van-de-circulaire-economie-belgie-samenvatting    
8 https://klimaat.be/doc/macro_low_carbon_report_FINAL.pdf   
9 World Economic Forum (2020), Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy 
10 OECD, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action, 2019 
11 World Economic Forum (2020), Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy. 
12 Barbier et al. (2018), How to pay for saving biodiversity. 

 

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190919avc
https://www.health.belgium.be/nl/potentieel-van-de-circulaire-economie-belgie-samenvatting
https://klimaat.be/doc/macro_low_carbon_report_FINAL.pdf
https://science.sciencemag.org/content/360/6388/486
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vormen van steun aan lokale gemeenschappen, betere gezondheidsresultaten en het vermijden van 

catastrofale verliezen als gevolg van de aantasting van de natuur13.   

Het beschermen van 30% van de oceaan en van het land levert wereldwijd economisch vijf keer zoveel 
op als de realisatiekost. De kosten van landdegradatie zonder actie liggen 3 keer hoger dan de kost 
van herstel. Gemiddeld ligt de winst van het herstel 10 keer hoger dan de noodzakelijke investering14.  
Zo kan het herstellen van 46% van de aangetaste bossen in de wereld15 6 tot 25 euro aan voordelen 
opleveren voor elke uitgegeven euro16. 

 

• De chemische industrie is een essentiële sector in België. Bovendien worden in tal van sectoren 

chemische stoffen gebruikt. De blootstelling van de mens en het milieu aan chemische stoffen gaat 

gepaard met hoge kosten, en dit ondanks de bestaande regelgeving. De Covid-19-crisis heeft 

verbanden en/of correlaties blootgelegd tussen de risicofactoren voor deze ziekte en chemische 

stoffen (bv. hormoonverstoorders en obesitas, immunotoxische stoffen, luchtverontreiniging). 

Tegelijkertijd zijn chemische stoffen onmisbaar in de strijd tegen Covid-19 en voor andere essentiële 

toepassingen. Het is dus noodzakelijk om een transitie te starten naar een groene, veilige en 

duurzame chemie om te komen tot een gezond en gifvrij milieu en niet-toxische materiaalkringlopen, 

met behoud van een bloeiende industrie. 

 

Het herstelplan: een kans die we moeten grijpen 
 

De gezondheidscrisis toont aan dat er een herstelplan nodig is om de negatieve gevolgen van de crisis, 

voornamelijk op sociaaleconomisch vlak, te verminderen. Steeds meer stemmen gaan op om dit herstel 

te paren met structurele projecten (strategische productie, de rol van de openbare diensten en de 

gezondheidszorg, het anticiperen op crisisbeheer, enz.).  

De ontwikkeling van het Belgische herstelplan creëert dus een opportuniteit op het vlak van reflectie, 
mobilisatie en investeringen. Het zou nadelig zijn om hiervan geen gebruik te maken om een antwoord te 
formuleren op de uitdagingen van de gezondheids-, economische en milieucrises, maar ook en vooral om 
de economische, ecologische en sociale transitie zo efficiënt mogelijk op gang te brengen en te kunnen 
anticiperen op andere toekomstige schokken. 
 
Het antwoord op de gezondheidscrisis en de herstelmaatregelen moeten geïntegreerd en systemisch 

zijn, en moeten het silodenken overstijgen in een One World One Health-aanpak. Dit moet verder gaan 

dan een terugkeer naar de status-quo (Business as Usual), in synergie met de gezondheids-, milieu- en 

maatschappelijke transitie, als men tot een duurzame groei en een veerkrachtige en regeneratieve 

samenleving wil komen. 

Zowel het sociaaleconomische herstel als de duurzame transitie van de samenleving, het 

gezondheidssysteem, de overheid en de economie zullen zeer grote investeringen vergen. Het is dus 

wenselijk om zoveel mogelijk synergiën tussen beide imperatieven te identificeren, om een dubbele 

                                                            
13 Waldron report, Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications, 2020 
14 IPBES: The IPBES assessment report on land degradation and restoration, 2018 
15 Doelstelling van de Bonn Challenge 
16 OECD, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action, 2019 
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rekening voor de economie en het welzijn van de bevolking en de aarde te vermijden en de beschikbare 

middelen op een kosteneffectieve wijze in te zetten. 

Het aangaan van een duurzaam hervormings- en investeringstraject is dan ook de enige optie om 
binnen de grenzen van de planeet te functioneren en onze autonomie op het vlak van hulpbronnen te 
versterken, en tegelijk het sociaal, economisch en industrieel weefsel te herdenken en nieuw leven in te 
blazen. 
 
Het gebruik van nieuwe Europese investeringsmiddelen, gecreëerd in de dubbele context van de huidige 

crisis en de Europese Green Deal17, zijn hierbij een unieke kans om een rechtvaardig, duurzaam en 

inclusief herstel- en transitiebeleid18 aan te gaan. 

 
 

Doelstellingen van een duurzame transitie 
 

In overeenstemming met zijn opdrachten is de FOD Gezondheid van mening dat het herstelplan, naast 

sociaaleconomische doelstellingen, de volgende doelstellingen moet opnemen:  

1. Duurzaamheid op het vlak van milieu van onze samenleving en onze economie 

a. Decarbonisatie van de economie;  

b. Detoxificatie van het milieu; 

c. Herstel van de ecosystemen (land en zee) en van de biodiversiteit;  

d. Duurzaam en efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen;  

e. Circulaire economie en niet-toxische materiaalkringlopen;  

f. Gezonde en duurzame consumptie en productie; 

2. Duurzaamheid en veerkracht van ons gezondheidssysteem 

a. Versterken van het organisatorisch kader op Belgisch en internationaal niveau; 

b. Versterken van de veerkracht van ons gezondheidszorgsysteem;  

c. Strijd tegen antimicrobiële resistentie;  

d. Strijd tegen gezondheidsongelijkheden.  

3. De gezondheids- en milieu-uitdagingen interageren met en hebben een weerslag op andere 

beleidsdomeinen. Daarom is de FOD Gezondheid van mening dat de volgende punten ook in het 

herstelbeleid geïntegreerd moeten worden: 

                                                            
17 De Europese Green Deal die eind 2019 door de Europese Commissie werd voorgesteld, wil de uitdagingen van de klimaatverandering en de 

degradatie van het leefmilieu aanpakken door de Europese economie om te zetten in een duurzame en regeneratieve economie, met als ultieme 

doelstelling het eerste klimaatneutrale continent te worden tegen 2050 en meer aan de planeet te geven dan ze neemt. Het stelt een reeks 

maatregelen en belangrijke beleidslijnen voor – zoals de eerste Europese klimaatwet, het actieplan voor de circulaire economie, de nieuwe 

industriestrategie voor Europa, de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen, de boer-tot-bord strategie en de nieuwe EU-

biodiversiteitsstrategie voor 2030 – en sluit nauw aan bij de uitvoering van agenda 2030 van de Verenigde Naties en de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen. 

18In dat verband werd in januari 2020 DG REFORM opgericht om technische ondersteuning op maat te verlenen aan de EU-landen, in 
samenwerking met de betrokken diensten van de Commissie. Dit is de doelstelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen, 
zodat  EU-landen steun krijgen bij het opbouwen van doeltreffendere instellingen, betere bestuurskaders en efficiënte overheidsdiensten. 
Tegelijk wil men de lidstaten versterken in hun capaciteit om beleid te voeren voor het creëren van werkgelegenheid en duurzame groei. 
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_nl   

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_nl
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a. Het omkaderen van gedragswijzigingen die door de crisis veroorzaakt worden op het vlak 

van mobiliteit, e-commerce en telewerk; 

b. De duurzaamheid van onze voedselsystemen;  

c. Het versterken van het openbaar bestuur in België.  

 

2. Krachtlijnen voor een milieutransitie en -herstel in België 
 

Het nationale herstelplan moet 4 assen in acht nemen, in overeenstemming met de noden van de groene 
transitie: (1) ‘Do no harm’ and ‘do not roll back’; (2) Overheidsinvesteringen; (3) Fiscaliteit en subsidies; 
(4) Reglementering. Deze assen worden hierna beschreven. 

Het accent wordt hier gelegd op maatregelen die mogelijk zijn op het federale niveau. Deze voorstellen 
geven niet het volledige plaatje van de noodzakelijke maatregelen, acties en voordelen van een groene 
en duurzame transitie weer, maar ze kunnen hier wel substantieel aan bijdragen. Daarom is het essentieel 
dat het Belgische herstelplan wordt opgemaakt en uitgevoerd via een whole-of-government aanpak die 
ervoor zorgt dat beslissingen op verschillende niveaus coherent zijn en mekaar versterken.   

 

As 1: De principes Do No Harm19 en Do not Roll Back integreren 
 

Het is van cruciaal belang dat de huidige en toekomstige milieustandaarden niet versoepeld worden en 

coherent zijn met alle Europese en internationale maatregelen en ambities. De stimuli en investeringen 

moeten “future proof” zijn om de milieucrisissen aan te pakken en mogen niet tot lock-ins20 leiden die 

onverenigbaar zijn met de ecologische transitie. De normatieve milieucriteria mogen niet teruggeschroefd 

worden. 

De Europese regels voor staatssteun laten lidstaten toe om snelle en effectieve acties te ondernemen ter 

ondersteuning van burgers en bedrijven, in het bijzonder kmo’s die ten gevolge van de COVID-19-uitbraak 

in economische moeilijkheden terechtkomen. De Commissie nam bovendien een ‘Temporary 

Framework’21 aan, zodat lidstaten van de volledige, voorziene flexibiliteit gebruik kunnen maken. De 

Commissie verwijst expliciet naar de nood aan coherentie met de groene transitie. In bepaalde gevallen22 

is rapportering voorzien over de manier waarop de ontvangen steun in lijn is met de EU-doelstellingen en 

met de nationale verplichtingen met betrekking tot de groene en digitale transitie.  

                                                            
19 No project should receive financial support from EU financial instruments if it is not in line with the “do no harm” principle of the European 

Green Deal, i.e. if it does not comply with EU environmental rules or if it significantly harms any of the environmental objectives set out in the 
Taxonomy Regulation 
20 Erickson, P., S. Kartha, M. Lazarus and K. Tempest (2015). Assessing carbon lock-in. Environmental Research Letters, 10(8),084023: The term 
“carbon lock-in” refers to the tendency for certain carbon-intensive technological systems to persist over time, “locking out” lower-carbon 
alternatives, and owing to a combination of linked technical, economic, and institutional factors. These technologies may be costly to build, but 
relatively inexpensive to operate and, over time, they reinforce political, market, and social factors that make it difficult to move away from, or 
“unlock” them. As a result, by investing in assets prone to lock-in, planners and investors restrict future flexibility and increase the costs of 
achieving agreed climate protection goals. 
21https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_en.pdf 
22 Large undertakings  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_en.pdf
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Het is van groot belang dat het toekennen van staatssteun gebeurt in overeenstemming met milieu-, 

biodiversiteits- en klimaatdoelstellingen, om een duurzame groei op lange termijn te garanderen en om 

te vermijden dat steun wordt gegeven aan activiteiten die hoe dan ook incompatibel zijn met de groene 

transitie. Deze activiteiten toch ondersteunen omwille van overwegingen op korte termijn, zou leiden tot 

“lock-in" en gestrande investeringen. Bovendien kan een positieve lijst van prioritaire sectoren helpen 

om de keuzes over het toekennen van de middelen te maken. Door in te zetten op groene activiteiten 

wordt de transitie versneld  en kan België de economische voordelen plukken van een sterkere positie in 

de sectoren van de toekomst.  

Om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor staatssteun, kan een systematische screening 

soelaas bieden. Dit kan op basis van de taxonomie23 voor duurzame financiering - waar deze toepasbaar 

is. Dit kan ook op ad hoc24 basis waarbij milieucriteria gehanteerd worden zoals het uitsluiten van 

schadelijke activiteiten op gezondheids- en milieuvlak. Finland25 werkte bijvoorbeeld een aantal criteria 

uit om post-corona-maatregelen te screenen op de mate waarin ze economische, werkgelegenheids-, 

biodiversiteit- en klimaatdoelstellingen ondersteunen. Deze criteria26 kunnen ook door België aangewend 

worden voor een ex-ante screening van beleidsacties, in het bijzonder bij het toekennen van staatssteun. 

Daarnaast dient het verkrijgen van staatsteun aan  milieuvoorwaarden gekoppeld te zijn, zodat nationale 

acties in lijn zijn met de Europese en internationale doelstellingen die België onderschreef. 

Daarnaast is het ook van belang dat milieu en biodiversiteit in de financiële sector ingebed worden, o.a. 

door ervoor te zorgen dat investeringen minstens biodiversiteitsneutraal zijn, en waar mogelijk bijdragen 

aan de biodiversiteit. De financiële instellingen erkennen het belang van het inperken van de negatieve 

impact van hun activiteiten op het milieu, zowel vanuit maatschappelijk en ecologisch standpunt als in 

het kader van risicobeheer27. 

 

As 2: Investeren in milieutransitie 
 

Investeringen in het gezondheidssysteem zijn onontbeerlijk. Deze investeringen moeten er ook voor 

zorgen dat de maatschappij zich kan herstellen van de huidige crisis. Hierbij vormen stimuli en 

investeringen een unieke katalysator  voor de ecologische transitie, die dubbele voordelen oplevert. Om 

de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk te benutten en een dergelijke win-win mogelijk te 

maken, dient de ecologische transitie onverminderd te worden doorgezet. 

                                                            
23 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf 
24https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/etienne-de-callatay-sur-la-relance-de-l-economie-5ed1000ad8ad581c5468a8dd 
25 https://www.ym.fi/en-US/Latest_News/Information_on_the_coronavirus/Sustainable_recovery_boosts_the_necessar(57713) 
26 De criteria zijn bijvoorbeeld: solving the climate crisis, “How does the measure contribute to the achievement of the carbon neutrality objective 
and a reduction in greenhouse gas emissions (including emissions and sinks) compared with the baseline?”; Sustainable use of natural resources 
and transition to a circular economy, “How will the measure reduce the consumption of virgin natural resources and promote the transition to 
a circular economy compared to the baseline?”; Biodiversity and the state of the environment “How will the measure promote the biodiversity 
of nature, a reduction in biodiversity loss and an improvement in the state of the environment?” 
27 For example, Dutch insurers and pension funds have signed the International Responsible Business Conduct agreements. One of the aims of 
these agreements is to limit the negative impact of their investments on human rights and the environment. (Indebted to nature, Exploring 
biodiversity risks for the Dutch financial sector, Dutch National Bank, June 2020) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
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Een proactief beleid, gericht op investeringen in innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen die zich 

inschrijven in de groene transitie, kan bovendien op de internationale markt een niet te onderschatten 

concurrentievoordeel opleveren voor Belgische bedrijven (first mover advantage).  

Een Business as Usual-scenario houdt daarentegen grote socio-economische risico’s in: investeringen en 

overheidsuitgaven die niet in lijn zijn met de Europese Green Deal riskeren stranded assets (niet-

rendabele investeringen) te worden. Dit is dan ten nadele van een meer efficiënt en duurzaam inzetten 

van middelen, coherent met de transitie. De risico’s kunnen verminderd worden door 

bedrijfsondersteuning (of bailouts) aan sociale en milieuvriendelijke voorwaarden te onderwerpen en 

publieke steun afhankelijk te maken van het bereiken van netto neutrale of netto positieve impact op 

biodiversiteit en klimaat. 

Hierbij is het ook belangrijk om avoided costs (het vermijden van de kosten van het ‘niets doen’) in 

rekening te brengen.   

Hoewel de transitie een positief economisch verhaal kan zijn, moet wél rekening worden gehouden met 

mogelijk negatieve gevolgen voor sommige sectoren en groepen binnen de samenleving. Het is dus zaak 

een actief conversiebeleid te voeren, bijvoorbeeld door omscholing van werknemers in sectoren die 

uitdoven bij de transitie. Tevens zullen mogelijk negatief herverdelende effecten op de koopkracht van 

gezinnen met lagere inkomens moeten worden gecompenseerd waarbij niemand in de kou mag blijven 

staan. 

Naast private investeringen moet een aanzienlijk deel van de nodige investeringen voor de transitie 

gefinancierd worden met overheidsfondsen in de “vergroening van de economie” , wat  aanzienlijke 

multiplicatoreffecten zal genereren voor de (economische) activiteit en de werkgelegenheid28,29. 

1. Investeren in decarbonisatie: de Europese, evenals de nationale, federale en regionale 

beleidsdocumenten wijzen het renoveren van gebouwen, duurzame mobiliteit en hernieuwbare 

energie aan als cruciale investeringsdomeinen voor de transitie en het herstel.  

De transitie vereist een grootschalige energiebesparing en een verschuiving van het energie-aanbod 

naar hernieuwbare bronnen. Deze veranderingen zijn alleen mogelijk door massale investeringen in 

de energieproductie en in alle energieverbruikende sectoren waarvan de kosten, afhankelijk van het 

scenario, min of meer gecompenseerd worden door de winst op de energiefactuur.  

Twee sectoren genieten de voorkeur voor koolstofarme overheidsinvesteringen die het herstel in 

België bevorderen: het renoveren van overheidsgebouwen en het ontwikkelen van infrastructuren 

voor openbaar vervoer. 

                                                            
28 https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf 
29 IEA (2020), Sustainable Recovery, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery 

 

https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf
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Het Nationaal Energie- en Klimaatplan30, het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen31 en 

het Energiepact32 vermelden allemaal de doelstelling om alle federale overheidsgebouwen 

klimaatneutraal te maken tegen 2040. 

Voor de federale overheidsgebouwen moet er vanaf 2021 jaarlijks 150 miljoen euro vrijgemaakt 

worden33. De impact hiervan is aanzienlijk:  naast de daling van de energiefactuur en aanzienlijke 

emissiereducties, worden ongeveer 12.000 directe en indirecte jobs gecreëerd via het renoveren van 

alle overheidsgebouwen tegen 204034, waarvan ongeveer  

2.250 jobs in 2040 voor de federale gebouwen35. 

Ook pleit het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) voor op de natuur gebaseerde oplossingen 

(Nature-based Solutions)36, die tal van voordelen bieden op het vlak van mitigatie vanen aanpassing 

aan de klimaatverandering, en die tegelijkertijd bijdragen aan ons fysiek en mentaal welzijn en gunstig 

zijn voor de biodiversiteit. De renovatie van gebouwen in combinatie met massale investeringen in op 

de natuur gebaseerde oplossingen , ecodesign en voorzieningen die de lokale biodiversiteit 

bevorderen, zullen het mogelijk maken om de energie-efficiëntie van deze gebouwen te verbeteren, 

oplossingen te bieden voor de klimaatverandering en tegelijk het groenblauwe stadsnetwerk te 

versterken.  

In het kader van de noodzakelijke hervorming van de vervoersinfrastructuur in België37, zijn de 

investeringen in het openbaar vervoer een andere manier om het herstel te ondersteunen. Alleen al 

voor het personen- en goederenvervoer per spoor raamt het NEKP de benodigde budgetten voor de 

periode 2021 – 2030 op 3 500 miljoen euro per jaar voor passagiersvervoer en 112 miljoen euro voor 

vrachtvervoer38.  

2. Investeren in de circulaire economie: De circulaire economie levert duidelijke voordelen op voor het 

klimaat en de biodiversiteit. Vaak is het mobiliseren van privékapitaal moeilijk, gezien de onzekerheid 

van de investeerders (met name met betrekking tot de prijsschommelingen van onbewerkte 

grondstoffen). Andere obstakels (juridisch, technisch, cultureel…) belemmeren de pioniersbedrijven 

die circulaire businessmodellen lanceren in de waardeketen en de markten die nog steeds 

hoofdzakelijk lineair zijn. 

Globaal gezien zijn er dus aanzienlijke investeringen nodig om  

• de industriële symbiose te ondersteunen ; 

• de samenwerking tussen actoren te vergroten ;  

                                                            
30 https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/nekp-finaal-plan.pdf   
31 https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/report_full-nl_web_final.pdf   
32 https://energiepact2050.be/ & https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/articles/3331/2018/Visienota_-
_BE_Interfederaal_Energiepact_209.pdf  
33 3 miljard in de periode tot 2040, berekening NPSI 
34 Berekening NPSI  
35 In de veronderstelling dat die winst in verhouding staat tot de vereiste investeringen in alle overheidsgebouwen, d.w.z. 19%. 
36 Actions to protect, sustainably manage, and restore natural or modified ecosystems, that address societal challenges effectively and 
adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. 
37 OECD (2020a), Economische studies van de OESO SAMENVATTING (beschikbaar op: http://www.oecd.org/economy/belgium-economic-

snapshot/) 

38 NEKP p.264 NLv 

https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/admin/storage/nekp/nekp-finaal-plan.pdf
https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/report_full-nl_web_final.pdf
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/articles/3331/2018/Visienota_-_BE_Interfederaal_Energiepact_209.pdf
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/articles/3331/2018/Visienota_-_BE_Interfederaal_Energiepact_209.pdf
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• de informatiestroom binnen de waardeketen te bevorderen in sectoren zoals de plasticsector, 
textielsector, de sector van de informatie- en communicatietechnologie, de bouwproducten, 
…; 

• productontwerp te ondersteunen met het oog op het verlengen van de levensduur van 
producten en het verbeteren van de herstelbaarheid, het upgraden en het recyclen ; 

• sensibiliserende en ondersteunende acties en campagnes te voeren voor duurzame 
consumptiepraktijken en duurzaam consumptiegedrag (bijvoorbeeld door middel van het 
Europese Ecolabel of groene overheidsopdrachten).  
 

Voor chemische stoffen zullen de acties met betrekking tot de circulaire economie zich richten op de 

geleidelijke transitie naar een niet-toxisch milieu via de ontwikkeling van veilig en duurzaam 

ontworpen producten, het traceren van gevaarlijke stoffen in producten, scheidingstechnieken bij 

afvalinzameling, decontaminatie van verontreinigde afvalstromen wanneer het niet mogelijk is om 

besmetting te voorkomen of het promoten van businessmodellen, zoals chemical leasing, waarbij de 

winst verbonden aan de verkochte hoeveelheden vervangen wordt door de winst van de geleverde 

dienst.  

De transitie naar veilige en duurzame chemische producten van bij  hun ontwikkeling zal aanzienlijke 

investeringen vereisen tijdens het volgende decennium. Op Europees niveau wordt geraamd dat 

ongeveer 1 miljard euro noodzakelijk zal zijn voor onderzoek en innovatie in het kader van het nieuwe 

programma Horizon Europa (decontaminatie van afval, vervanging van gevaarlijke stoffen, 

circulariteit ontwikkelen).  Het herkwalificeren van arbeidskrachten voor een circulaire markt zal 100 

miljoen euro vereisen. De volgende jaren zal er ten minste 5 miljard nodig zijn voor acties ten voordele 

van een transitie naar een veilige en duurzame chemie en niet-toxische materiaalkringlopen met een 

grotere circulariteit en veiligheid van de producten39. 

3. Investeren in de biodiversiteit: de Europese biodiversiteitsstrategie 203040 bevat specifieke 

engagementen en initiatieven om de bedrijven te helpen bij het implementeren van innovaties, 

partnerschappen en de nodige expertise voor het behoud van de biodiversiteit. Deze is immers, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, van essentieel belang voor hun activiteiten. De ondernemingen zijn 

gevestigd op terreinen en maken gebruik van de infrastructuur; hun (productie)processen en 

aankoopbeleid hebben een impact op en maken gebruik van de biodiversiteit en de 

ecosysteemdiensten. Er zijn grote investeringen nodig en er moet een kader worden opgesteld dat de 

biodiversiteit zichtbaar maakt en in rekening brengt in onze productie- en consumptiepatronen, zodat 

bedrijven de risico’s kunnen beperken en nieuwe opportuniteiten kunnen ontwikkelen. Talrijke 

multinationale bedrijven engageerden zich in de transitie en ze dringen er bij de regeringen op aan 

om vanaf nu beleid te voeren om het verlies van de natuur in dit decennium om te buigen.41  

                                                            
39 https://op.europa.eu/en/-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1   
40 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_nl 
41 Dit zijn meer dan 560 bedrijven in 54 landen met 9.6 miljoen werknemers en een omzet van $4 triljoen.  

https://wbcsd.secure.force.com/tracking/TVA_CO__EmailLinkTracker?id=a5S5p000000GxVnEAK&UniqueId=19e4143f32c8e3bfc512bea083b04
d97; 
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Deze ondersteuning van de bedrijven sluit nauw aan bij de initiatieven die de gewestelijke en federale 

regeringen de afgelopen jaren hebben ontwikkeld42.   

Er zijn drie mogelijke financieringsbronnen voor dit investeringsplan:  

1. Het Europees niveau: het herstelpakket Next Generation EU (NGEU) is het antwoord van de Europese 

Unie  op de Coronacrisis. Dit hangt nauw samen met het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 

en wordt gezien als het meest milieuvriendelijke stimuleringspakket ooit. 30% van beide budgetten 

zijn geoormerkt voor klimaat, wat goed zou zijn voor zo’n 547,2 miljard euro43 en waarvan een 

aanzienlijk deel aan biodiversiteit zal moeten bijdragen44. Bovendien geldt het beginsel dat alle 

uitgaven van de EU in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs en het do no harm-principe, wat dus tot een climate proof EU-budget leidt.   

Onder NGEU kan België aanspraak maken op 5,1 miljard euro aan subsidies uit de Recovery en 

Resilience Facility (RRF), mits goedkeuring van het nationale herstelplan, een plan gebaseerd op de 

aanbevelingen van het EU Semester, het Nationaal Energie- en Klimaat Plan en de Territoriale Just 

Transition Plannen.  

Het aandeel van andere relevante Europese financieringsbronnen hangt af van het akkoord van het 

MFK, verwacht in oktober. Verder zullen bepaalde ‘EU Green Deal’-dossiers nieuwe 

financieringsmogelijkheden met zich meebrengen, ingebed in het Meerjarig Financieel Kader 2021-

2027. Dit zal het belang van bepaalde sectoren in het kader van het herstel onderstrepen. 

2. Green and Blue Bonds: groene en blauwe obligaties zijn een uitgelezen middel om de mogelijke 

bijkomende publieke schulden voor groene publieke investeringen te financieren. Deze middelen 

kunnen aangewend worden voor nieuwe, bijkomende groene investeringen. In 2018 werd vooraf een 

hoeveelheid groene uitgaven ter waarde van 4,5 miljard euro45 geïdentificeerd. Na uitgifte van de 

obligaties bleek dat het totale aanbod van geïnteresseerde investeerders opliep tot 12,7 miljard 

euro46. Er is dus niet enkel een groot potentieel voor een nieuwe uitgifte, de grote belangstelling 

zorgde ook voor een positieve invloed op de financieringskosten. De rente op de uitgifte van de 

groene OLO’s in 2018 werd dan ook 2,5 basispunten lager geschat dan bij een gewone 

staatsobligatie47.   

Bij de uitgifte van 201948 was het merendeel van de geïdentificeerde uitgaven gericht op het openbaar 

vervoer. Bij de eventuele uitgifte van nieuwe groene OLO’s in het kader van het herstelplan, kan de 

focus dus gericht worden op de overige investeringsnoden voor het herstel en de transitie, zoals 

                                                            
42 https://www.biodiversitree.be/nl/startpagina;  https://bebiodiversity.be/nl/wat-kan-ik-doen-als-bedrijf/; 
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit; 
43 Letter German Presidency on the online platform on sustainable and resilient recovery from Covid-19 
44   “As nature restoration will make a major contribution to climate objectives, a significant proportion of the 25% of the EU budget dedicated 
to climate action will be invested on biodiversity and nature-based solutions.” EU Biodiversity Strategy, 2020 (sinds de publicatie van de 
Strategie werd dit percentage verhoogd tot 30%) 
45 Initial size Green OLO https://www.debtagency.be/en/green-olo 
46 Green OLO Allocation report 2018 https://news.belgium.be/sites/default/files/legacy/media/source27403/Green_OLO_-
_Allocation_report_2018.pdf  
47 https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=6&NR=2081&LANG=nl 
48 Green OLO allocation report 2019 https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_86_-
_allocation_report_2019_en.pdf 

 

https://www.biodiversitree.be/nl/startpagina
https://bebiodiversity.be/nl/wat-kan-ik-doen-als-bedrijf/
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit
https://www.debtagency.be/en/green-olo
https://news.belgium.be/sites/default/files/legacy/media/source27403/Green_OLO_-_Allocation_report_2018.pdf
https://news.belgium.be/sites/default/files/legacy/media/source27403/Green_OLO_-_Allocation_report_2018.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=6&NR=2081&LANG=nl
https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_86_-_allocation_report_2019_en.pdf
https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_86_-_allocation_report_2019_en.pdf
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duurzame en energie-efficiënte gebouwen, kringloopeconomie, de bescherming en herstel van 

biologische hulpbronnen en duurzaam bodembeheer en hernieuwbare energie. 

De Blue Economy (mariene economie) wint aan belang, genereert rijkdom en geldt op wereldvlak nu 

al als de 7de grootste economie. Door middel van Blue bonds kan geïnvesteerd worden in de verdere 

ontwikkeling van de Blue Economy. Blue bonds zijn bovendien een opportuniteit om kapitaal van de 

privésector te investeren in een economie die de oceaan beschermt en ook bijdraagt aan 

klimaatneutraliteit. Investeringen in hernieuwbare energie, zoals onder andere wind- en golfenergie, 

kustbescherming en blue carbon 49, passen perfect in dit plaatje. De wereldwijde interesse in zowel 

green als blue bonds neemt bovendien toe, waardoor België zeker niet mag achterblijven50. 

3. Hervorming van de fiscaliteit: de inkomsten uit nieuwe fiscale instrumenten (zie as 3 'fiscaliteit en 

subsidies') zijn een bron om de transitie te financieren.  

 

As 3: De fiscaliteit en de toekenning van subsidies hervormen 
 

Een groene hervorming van de fiscaliteit is onontbeerlijk om persoonlijke consumptie- en 

investeringskeuzes te promoten die verenigbaar zijn met de groene transitie. Fiscale maatregelen spelen 

een belangrijke rol in het creëren van  een gunstig klimaat voor het stimuleren van "groene" investeringen, 

door rekening te houden met de milieuexternaliteiten, en daarbij de potentiële negatieve distributieve 

impact op huishoudens aan te pakken, en het concurrentievermogen en de opportuniteiten voor de 

bedrijven te behouden. Dit zijn de mogelijke pistes:  

1. Invoering van een koolstofbelasting: een koolstoftarifering kan helpen om de investeringen te 

heroriënteren om de koolstofarme transitie te ondersteunen en kan aanzienlijke inkomsten 

genereren. De geleidelijke invoering van een CO2-component in de accijnzen   op fossiele brandstoffen 

die gebruikt worden in de bouw- en de vervoersector, die overeenstemt met 100 euro per ton CO2 in 

2030, zou het mogelijk maken om tot meer dan 4 miljard euro per jaar te innen in 2035.  

De recente aanzienlijke daling van de prijs van fossiele brandstoffen in België als gevolg van de impact 
van de Covid-19-crisis op de wereldeconomie51 versterkt de noodzaak om op korte termijn een 
koolstoftarifering in de niet-ETS-sectoren en een geleidelijke phasing out van de subsidies voor 
fossiele brandstoffen in te voeren, om te vermijden dat het economisch herstel meer op die  
brandstoffen berust. De huidige prijsdaling vormt ook een opportuniteit om de koolstoftarifering op 
korte termijn in te voeren want ze vergemakkelijkt de aanvaarding door de burgers.  

De koolstoftarifering zou eerst ingevoerd worden voor de ‘niet-ETS’-sectoren van de bouw en het 
vervoer; deze tarifering kan dan achteraf uitgebreid worden naar andere sectoren. Concreet wordt er 
voorgesteld om de koolstoftarifering in te voeren:    

                                                            
49 Blue carbon staat voor het opslaan van CO2 in mariene ecosystemen, voornamelijk door mangroven, zeegras en zoutmoerassen. 
Kustbescherming is absoluut noodzakelijk om dit natuurlijk proces in stand te houden en te versterken.  
50 Zie voorbeelden van het World Economic Forum, o.a. World Bank en Seychellen. https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-
day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/  
51 De prijs van de fossiele brandstoffen is aanzienlijk gedaald sinds het begin van de gezondheidscrisis, met een niveau dat overeenstemt met 70 
à 95 euro per ton CO2. 

https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/
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• Aan de hand van een CO2-component in de accijnzen op fossiele brandstoffen die gebruikt 
worden in de bovengenoemde sectoren ;    

• A rato van 10 €/tCO2e in 2021 met een lineair traject dat hoger moet liggen voor 2030 en een 
traject voor 2040 en 2050 dat uiterlijk in 2025 moet worden vastgesteld (merk op dat een niveau 
van 70 à 95 €/tCO2e nodig zou zijn om uit te komen op de prijsniveaus van de brandstoffen van 
2019) ; 

• Door in eerste instantie alle inkomsten (geschat op ongeveer 510 miljoen euro in 2021) forfaitair 
te herverdelen onder de huishoudens, om de eventuele impact op de huishoudens met de 
laagste inkomens te compenseren en de aanvaarding van de maatregel door de burgers te 
bevorderen52.    

 
2. Hervorming van de milieuschadelijke subsidies: er moeten concrete hervormingspistes gedefinieerd 

worden om het fiscale en parafiscale regime te herzien voor bedrijfswagens (tussen 253 en 3,754 
miljard euro per jaar), voor het verlaagde accijnstarief voor stookolie (2,1 miljard euro per jaar55), voor 
de gedeeltelijke terugbetaling van professionele diesel (445 miljoen euro per jaar56) en voor het 
voordeel van tankkaarten die vaak worden aangeboden samen met de bedrijfswagen (iets meer dan 
200 miljoen euro per jaar57). Dit moet gepaard gaan met compenserende maatregelen om rekening 
te houden met de maatschappelijke impact van de afschaffing van bepaalde subsidies. Daarnaast 
moeten de subsidies voor intensieve landbouw en visserij worden herzien om de transitie naar een 
duurzaam voedselsysteem te bevorderen.  
 

3. Hervorming van de belasting van de luchtvaartsector: in tegenstelling tot andere transportmodi zijn 
vliegtuigtickets en vliegtuigbrandstof niet onderworpen aan BTW. Bovendien is vliegtuigbrandstof ook 
vrijgesteld van heffingen en accijnzen. Het heffen van BTW op kerosine en tickets, en van accijnzen 
op kerosine kan enkel via een bilateraal of Europees akkoord. Het invoeren van een inschepingstaks 
of vliegbelasting kan wel op unilaterale basis besloten worden. Op basis van de voorstellen van de 
Hoge Raad van Financiën58 kan een dergelijke heffing ingevoerd worden in twee fasen:    
• Vanaf begin 2021 een uniforme belasting van €10 /ticket op alle passagiersvluchten die 

vertrekken vanuit een Belgische luchthaven59;      
• In een volgende fase een uitbreiding naar vrachtvluchten en een modulering van de belasting voor 

vertrekkende passagiers rekening houdend met de vliegafstand en de ‘klasse’.  
 
4. Hervorming van de belasting van chemische producten: De Europese Commissie stelt in het kader 

van de strategie "Van boer tot bord" bijkomende maatregelen voor om het gebruik en de globale 

risico’s van chemische pesticiden met 50% te verminderen en het gebruik van gevaarlijkere pesticiden 

                                                            
52 In een latere fase, waarin er sprake zou zijn van substantiëlere tariferingsniveaus, zal er in overleg met alle actoren en bestuursniveaus ruimer 
gebruik gemaakt worden van de inkomsten. 
53 Analyse van het huidige stelsel van de bedrijfswagens, (May, X) ULB-IGEAT : 
http://www.irib.be/upload/0428551001508417619.pdf?PHPSESSID=b43c16fcce8800a9d99746829b028557 
54 Taxation of Company Cars in Belgium – Room to reduce their favourable treatment (European Commission): 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eb026_en.pdf 
55 FOD Financiën, Inventaris van de fiscale uitgaven 2018. Het gaat hier om het totaal voor gasolie met een hoog en laag zwavelgehalte voor 
gebruik als verwarmingsbrandstof en voor industriële en commerciële doeleinden. Het is momenteel niet mogelijk om het gedeelte dat 
uitsluitend betrekking heeft op het gebruik als stookolie te isoleren, maar dit zou in de toekomst wel mogelijk moeten zijn. 
56 INVENTARIS 2018 VAN DE VRIJSTELLINGEN, AFTREKKEN EN VERMINDERINGEN DIE DE ONTVANGSTEN VAN DE STAAT BEÏNVLOEDEN p.20, 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/Inventaris/Inventory_federal_tax_expenditures_2018_nl_fr.pdf 
57 Fossil Fuel Subsidies: hidden impediments on Belgian Climate objectives, WWF & Climact: https://wwf.be/assets/IMAGES-
2/CAMPAGNES/ELECTIONS2019/FF-report/WWF-fossil-fuels-final-report.pdf 
58 HRF, Verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan, 2020, p. 334. 
59 Dit zou in 2021 tussen 165 en 175 miljoen € aan inkomsten kunnen genereren.  

 

http://www.irib.be/upload/0428551001508417619.pdf?PHPSESSID=b43c16fcce8800a9d99746829b028557
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eb026_en.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/Inventaris/Inventory_federal_tax_expenditures_2018_nl_fr.pdf
https://wwf.be/assets/IMAGES-2/CAMPAGNES/ELECTIONS2019/FF-report/WWF-fossil-fuels-final-report.pdf
https://wwf.be/assets/IMAGES-2/CAMPAGNES/ELECTIONS2019/FF-report/WWF-fossil-fuels-final-report.pdf


17 

 

met 50% te verminderen tegen 203060. Wat de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig 

gebruik betreft, die genieten in België een verlaagd btw-tarief van 12%61. Dit optrekken tot het 

basistarief van de btw, behalve voor de producten die zijn toegelaten in de biologische landbouw, 

zoals Frankrijk deed in 201262, is een mogelijke piste.  

Denemarken belast pesticiden door voor elk product rekening te houden met de gevolgen voor de 
gezondheid, het milieu en het grondwater, waardoor de prijs van de pesticiden die het schadelijkst 
zijn voor het milieu, sterk stijgt63. De aldus verkregen inkomsten worden gebruikt om de daling van 
de belastingen op landbouwgrond te financieren64. Steun voor de ontwikkeling van alternatieven voor 
pesticiden, zoals in Denemarken65, kan ook de  vooruitgang op dit vlak bevorderen. Dit alles moet in 
nauw overleg met de landbouwsector. 

As 4. Het normatieve kader en de reglementering versterken 
 

Onder de beschikbare instrumenten is de norm (en in het bijzonder de productnorm in de zin van de wet 

van 21 december 1998) een doeltreffende federale hefboom om de waardeketens snel te heroriënteren 

en in fine de milieukwaliteit te verbeteren van alle producten die op de markt worden gebracht. Deze 

normen zullen gedefinieerd worden op basis van een analyse van de levenscyclus van de producten66 en 

rekening houdend met de betrokkenheid van  de actoren in de waardeketen.  

Naast de financiële instrumenten die in het vorige hoofdstuk werden vermeld, zijn productnormen 

complementaire en doeltreffende instrumenten om een groen herstel te begeleiden, te zorgen voor 

voorspelbaarheid wat betreft investeringen, en veranderingen en innovaties binnen de waardeketens te 

stimuleren. Het federale niveau zal ook het Europees Plan voor  Circulaire Economie uitvoeren, dat vooral 

streeft naar een verminderd gebruik van hulpbronnen, door de nadruk te leggen op de mogelijkheden: 

• Om producten te herstellen en de gebruiksduur ervan te verlengen ; 

• Om componenten en materialen te recupereren van producten aan het einde van hun 

levenscyclus ; 

• Om gerecycleerde componenten en materialen te verwerken in nieuwe producten ; 

• Om het vertrouwen in het gebruik van die gerecycleerde materialen te verbeteren door het 

gebruik van zorgwekkende stoffen in de ontwerpfase van de producten te vermijden en door een 

betere informatiedoorstroming over deze stoffen in de waardeketen (met name via de 

digitalisering).   

                                                            
60 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_nl 
61 Tarbel, point E 
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml;jsessionid=6y1EO0kvnrjQrfJnh_gur_YwQ07XMdfP6TeZJkjskVzy2O
P8YaSN!-922597441?parentID=1003&fileID=index%27FR%27.htm&l=216&lang=NL&date=   
62   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025045613&categorieLien=id en https://www.senat.fr/rap/r12-042-
1/r12-042-17.html  
63 https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-bece-
ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242 
64 https://www.slideshare.net/IEEP_eu/case-study-the-danish-pesticide-tax 
65 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_dan-rev_en.pdf  
66 Een analyse van de levenscyclus van de producten houdt rekening met alle milieu- en gezondheidseffecten van een product of dienst, vanaf 
het winnen van de grondstoffen tot het moment dat het product als afval wordt weggegooid. Een dergelijke analyse maakt het bijvoorbeeld 
mogelijk om te bepalen of het beter is om te kiezen voor een kartonnen wegwerpbeker of voor een herbruikbare plastic beker, een elektrische 
wagen of een dieselwagen, etc. 

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml;jsessionid=6y1EO0kvnrjQrfJnh_gur_YwQ07XMdfP6TeZJkjskVzy2OP8YaSN!-922597441?parentID=1003&fileID=index%27FR%27.htm&l=216&lang=NL&date=
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml;jsessionid=6y1EO0kvnrjQrfJnh_gur_YwQ07XMdfP6TeZJkjskVzy2OP8YaSN!-922597441?parentID=1003&fileID=index%27FR%27.htm&l=216&lang=NL&date=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025045613&categorieLien=id
https://www.senat.fr/rap/r12-042-1/r12-042-17.html
https://www.senat.fr/rap/r12-042-1/r12-042-17.html
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-bece-ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-bece-ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_dan-rev_en.pdf
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De volgende sectoren worden als prioritair beschouwd: plastics, textiel, bouwmaterialen, elektrische en 

elektronische apparaten en verpakkingen.  

Bij de invoering van productnormen zal er ook rekening worden gehouden met de niet-lokale impact van 

onze consumptie, zoals bij voorbeeld de impact van het gebruik van mineralen of biomassa (zoals hout) 

als grondstof.  

Wat betreft de regelgeving inzake chemische stoffen is het absoluut noodzakelijk om bijkomende 

maatregelen te nemen met betrekking tot de in- en uitvoer van producten die chemische stoffen bevatten 

waarvan de productie en/of het gebruik op Europees niveau verboden of beperkt is. Dat zou ook een gelijk 

speelveld creëren, zodat er gezorgd kan worden voor een hoog niveau van bescherming van de 

gezondheid en het milieu. Daarnaast zijn extra investeringen in de inspectie van de in- en uitvoer cruciaal, 

evenals meer samenwerking tussen de inspectiediensten in verschillende domeinen en landen. Een 

sleutelelement in de transitie is ook dat de regelgeving moet aansporen om over te stappen op groene 

chemie en om voorrang te geven aan schonere productie en een schonere levenscyclus: De komende 

hervorming van de regelgeving inzake chemische stoffen moet hiermee rekening houden. Om 

doeltreffend en coherent te zijn, moet de wetgeving inzake chemische stoffen (1) de mogelijke 

toepassingen van een stof nauwkeurig in kaart brengen en een beoordeling van de blootstelling mogelijk 

maken; 2) beoordelingen gebaseerd op de gevaren bijhouden (met inbegrip van CLP en SVHC-criteria in 

REACH); 3) een hoog niveau van bescherming handhaven (ook voor kwetsbare bevolkingsgroepen); (4) 

het voorzorgsbeginsel in acht nemen; (5) een transversale aanpak hanteren met aandacht voor chemische 

stoffen, materialen, producten, afval en energiereductie, veilig ontwikkelde stoffen; (6) de 

traceerbaarheid van de stoffen in de producten omvatten; (7) naast de afvalverwerking ook aandacht 

besteden aan recyclage. 

Tot slot wordt de ontwikkeling van een technisch, regelgevend en wetenschappelijk overheidscentrum 

ter ondersteuning van de vervanging van het gebruik van zorgwekkende stoffen aanbevolen.  

 

3. Assen voor transitie en herstel van de volksgezondheid in België 
 

De Covid-19-crisis heeft duidelijk aangetoond dat er nood is aan een breed debat over de toekomst, de 
financiering, de organisatie en de strategie van België op het vlak van de volksgezondheid. Dat debat zal, 
zoals alle transities, een sterke betrokkenheid vereisen van de actoren op het terrein (1ste lijn, 2de lijn, 
zorginstellingen, laboratoria, etc.), van de bestuursniveaus en van de gezondheidsadministraties in hun 
geheel. Net als tijdens de crisis moet er in dit "post-Covid"-debat een belangrijke plaats voor de 
wetenschappers voorzien worden.  
 
Dit debat kan de komende maanden niet plaatsvinden, gezien de huidige tweede golf in de epidemie, wat 
alle aandacht vergt van de gezondheidsactoren. De gezondheidsactoren hebben nood aan rust en moeten 
zich voorbereiden op een waarschijnlijke toename van het aantal besmettingen. Er kunnen niettemin 
voorbereidende werkzaamheden opgestart worden. De FOD Volksgezondheid pleit ervoor dat de 
gezondheidsadministraties door de politieke overheden gemandateerd worden om tijdens de nieuwe 
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federale legislatuur verschillende scenario's te definiëren67. Zonder in detail te treden of oplossingen aan 
te reiken, is de FOD Volksgezondheid van mening dat die werkzaamheden betrekking kunnen hebben op 
de volgende thema's en vaststellingen:   
 
1. COVID-19 heeft het zwakke punt van de huidige staatsstructuur aangetoond: de afstemming en 

samenwerking tussen de verschillende echelons van de gezondheidszorg is problematisch, zowel met 
betrekking tot het crisisbeleid als met betrekking tot de volksgezondheid in het algemeen.   
 

2. COVID-19 heeft het belang van Europese solidariteit aangetoond: Europese solidariteit en 
samenwerking bij een pandemie is essentieel, onder meer bij het verzekeren van voldoende 
beschermingsmateriaal, testmateriaal, en reagentia, bij de opvang van patiënten, en bij de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicamenten en van vaccins. De verdere uitbouw van 
grensoverschrijdende zorg en de Europese Referentiecentra dient te worden geoptimaliseerd en 
versneld. De crisis heeft ook aangetoond dat België, door zijn centrale ligging en zijn open economie, 
bijzonder kwetsbaar is voor epidemieën. De toename van de intra-Europese en intercontinentale 
mobiliteit van personen en goederen heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid (maar ook voor 
de gezondheid van dieren, de veiligheid van de voedselketen, de gezondheid van planten en de 
biodiversiteit). Dat blijft een grote uitdaging, zowel wat betreft de gezondheids- en de milieuveiligheid 
van onze grenzen als wat betreft de Europese samenwerking op dit domein. 

 

3. COVID-19 dwingt ons tot een snelle transformatie naar een meer duurzaam, weerbaar en 
toegankelijk gezondheidssysteem. We zullen voldoende Public Health capaciteit moeten 
ontwikkelen (opsporing, testen…). Extra investeringen in de gezondheidszorg zijn noodzakelijk om 
onder andere de toegankelijkheid te kunnen garanderen maar ook om kwalitatieve hervormingen in 
de zorgorganisatie, de zorgberoepen en in de financiering te kunnen doorvoeren. De hervorming van 
financiering van de ziekenhuizen en de financiering van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening 
(DGH)68 in het kader van de noodplannen zijn en blijven een topprioriteit. De kwetsbaarheid van het 
huidige systeem werd nogmaals aangetoond door de Covid-19 crisis. De crisis heeft ook aangetoond 
dat de vraag omtrent de verantwoordelijkheid van elke beroepsbeoefenaar gesteld moet worden. 

 

De COVID-19-epidemie toont andermaal het belang van investeren in ziektepreventie en 
gezondheidspromotie. De meeste slachtoffers vielen bij personen met een chronische aandoening. In 
de periode van maart tot juni 2020 leed bijna drie vierde (73%) van de wegens COVID-19-infectie in 
het ziekenhuis opgenomen Belgische patiënten aan minstens één reeds bestaand 
gezondheidsprobleem (comorbiditeit), zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, 
chronische long-, nier- en neurologische ziekten, obesitas. De strijd tegen niet-overdraagbare ziekten 
en risicovol gezondheidsgedrag (tabak, alcohol, onevenwichtige voeding, drugs) moet een prioriteit 
blijven69. In dat kader zou er een reflectie over gezondheidsfiscaliteit en fiscaliteit inzake voeding 
gevoerd moeten worden, naast de reflecties over milieufiscaliteit.  
 

                                                            
67 https://www.artsenkrant.com/actueel/de-administratie-wijst-de-weg/article-normal-49529.html  
68 Tot op heden kan de doagdagelijkse DGH niet 100% gefinancierd worden, laat staan dat het mogelijk is om een reserve te financieren voor 
langdurende, collectieve noodsituaties. 
69 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-
19%20HOSPITALISED%20PATIENTS_NL.pdf 

 

https://www.artsenkrant.com/actueel/de-administratie-wijst-de-weg/article-normal-49529.html
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-19%20HOSPITALISED%20PATIENTS_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-19%20HOSPITALISED%20PATIENTS_NL.pdf
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Gezondheid staat niet los van de wereld waarin we leven, wat wordt uitgedrukt in het concept ‘one 
world, one health’. Preventie dient dan ook rekening te houden met de relevante parameters op het 
gebied van milieu en dier- en plantgezondheid70. 

 

Het is wenselijk om op Europees niveau na te denken over hoe de gezondheidssector als een 
strategische sector te beschouwen, waarbij een aanzienlijk deel van de productie van de 
noodzakelijke goederen (geneesmiddelen, medisch materiaal, beschermingsmateriaal, etc.) opnieuw 
in Europa moet gebeuren. 
 
Ook moeten we zorgen dat het gezondheidssysteem een aantrekkelijke en veilige werkgever wordt 
zodat we over voldoende gezondheidsprofessionelen kunnen blijven beschikken. De 
gezondheidswerkers en de werknemers in de essentiële sectoren werden meer blootgesteld aan 
gezondheidsrisico’s in vergelijking met de burgers die konden telewerken. De gezondheidsrisico’s 
moeten maximaal beheerd en verminderd worden voor deze werkers in de toekomst. Daarnaast 
zullen we moeten inzetten op meer opleiding en een billijk beloningssysteem. Er zal ook meer 
aandacht moeten gaan naar het psychosociaal welzijn van de gezondheidsprofessionelen71. De crisis 
heeft duidelijk aangetoond dat de vraag rond de verantwoordelijkheden van iedere 
gezondheidsprofessioneel gesteld moet worden. Te vaak houden overgekwalificeerde 
beroepsbeoefenaars zich bezig met taken waarvoor andere beroepsbeoefenaars meer aangewezen 
zijn. De middelen zouden efficiënter aangewend moeten worden (task shift). 
 
De samenwerking tussen eerstelijnszorg, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en andere collectiviteiten 
dient geoptimaliseerd te worden. De huidige staatsstructuur zorgt ervoor dat dit niet te realiseren is. 
Er werden tal van structurele maatregelen genomen om de epidemie te bestrijden, onder meer voor 
de organisatie van de zorg, preventiemaatregelen, snelle beslissingsstructuren en strategische 
bevoorrading. Deze maatregelen zullen bestendigd moeten worden op lange termijn door lessen te 

trekken uit de crisis. Het is cruciaal om concepten van infectiepreventie en -controle verder te 
integreren in de zorgopleidingen en zorgcultuur. Zoals de Europese Commissie in haar aanbevelingen 
van mei aan België voorstelt: “een strategie op het gebied van openbare gezondheidszorg in harmonie 
met  preventie en langdurige zorg blijft op de korte en middellange termijn essentieel om ervoor te 
zorgen dat een volksgezondheidscrisis zoals de COVID-19-pandemie op een doeltreffende manier 
wordt aangepakt72”. 
 
Deze transformatie van de zorgsector in België zal de huidige reflecties en acties met betrekking tot 
de milieueffecten van de zorgorganisatie en van de preventiemaatregelen moeten bewaren en 
accentueren. De wildgroei van het aantal wegwerpmaskers en de lobbypogingen om opnieuw 
wegwerpplastic te gebruiken om zogenaamde gezondheidsredenen tonen aan dat deze valse 
tegenstelling tussen volksgezondheid en milieu blijft bestaan. De maatregelen die reeds werden 
genomen in de zorgsector (met name in de ziekenhuizen) tonen echter perfect aan dat deze 
tegenstelling geen bestaansreden heeft. 
 
 

                                                            
70 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/spf_sante_memorandum_2019.pdf  
71 https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who  
72 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-belgium_nl.pdf  
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4. COVID-19 dwingt ons om meer in te zetten op een antimicrobiële resistentie-beleid en 
handhygiënebeleid. COVID-19 heeft geleid tot een verhoogd antibioticaverbruik. Het belang van een 
goede handhygiëne kan niet genoeg onderstreept worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
heeft verklaard dat antimicrobiële resistentie (AMR) een van de grootste bedreigingen voor de 
volksgezondheid is, nu en in de nabije toekomst73. De Wereldbank is van mening dat als de 
antimicrobiële resistentie niet wordt ingedijkt, de kans kleiner is dat de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030, zoals het uitroeien van armoede, het waarborgen van een 
gezond leven, het verkleinen van de ongelijkheden en het revitaliseren van de mondiale ontwikkeling, 
zullen worden bereikt.  
 
De COVID-crisis toont aan hoe geglobaliseerd en onderling verbonden de wereld is, en moet ons 
waarschuwen voor de crisis van antimicrobiële resistentie die reeds een realiteit is en wordt 
beschouwd als een "trage tsunami" (“slow-moving tsunami”). Op 1 juni 2020 heeft de WHO alarm 
geslagen over de snelheid waarmee we antimicrobiële geneesmiddelen kwijtraken en over de 
gevolgen van een toename van het antibioticagebruik in het kader van Covid-19 voor de 
antimicrobiële resistentie74.  
 
In België zijn naar schatting 530 sterfgevallen per jaar toe te schrijven aan AMR, maar er wordt geschat 
dat er tegen 2050 22.500 mensen aan zullen overlijden als er geen verdere bestrijdingsmaatregelen 
worden genomen. De jaarlijkse kostprijs van AMR in België wordt geschat op 27,5 miljoen dollar (24 
miljoen euro), maar volgens de schattingen van de OESO kan deze cumulatieve kostprijs tegen 2050 
oplopen tot 900 miljoen dollar (787 miljoen euro)75. In België kunnen naar schatting jaarlijks 
gemiddeld 76.586 extra hospitalisatiedagen gelinkt worden aan AMR.  
 

5. COVID-19 dwingt ons om meer in te zetten op de bestrijding van gezondheidsongelijkheden. 

Gezondheidswerkers en personen werkzaam in de essentiële sectoren waren meer blootgesteld aan 

gezondheidsrisico’s in vergelijking met personen die konden telewerken. Tevens waren er 

ongelijkheden tussen personen die thuis in quarantaine konden gaan en over een terras/tuin/tweede 

verblijf beschikken in vergelijking met personen die klein behuisd zijn. 

 

Volgens het Werkgroep Sociale impact COVID-19 Crisis heeft de sociale zekerheid goed gewerkt om 

een algemeen inkomensverlies te vermijden. Niettemin hebben de zelfstandigen en de lage lonen (die 

massaal aanwezig zijn in de meest getroffen sectoren) niettemin een aanzienlijk inkomensverlies 

geleden. De impact van “tweede golven” is vooral in armere wijken gevoeld. De crisis (gevolgen en 

maatregelen) heeft de sociale ongelijkheden op het vlak van digitalisering, geografische ligging, 

kwetsbare groepen, onderwijs, enz. versterkt. De combinatie van uitstel van zorg en de ongelijkheden 

in de toegang tot zorg zou ook op lange termijn een impact kunnen hebben76.  

 

De COVID-19-pandemie heeft dus de reeds bestaande ongelijkheden verscherpt op het gebied van 

gezondheid en zal de zwaarste gevolgen hebben voor mensen die behoren tot een kwetsbare groep 

                                                            
73 https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/  
74 https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-
antimicrobial-resistance  
75 https://www.oecd.org/health/health-systems/Averting-the-AMR-crisis-Policy-Brief-32-March-2019.PDF  
76 https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19 & https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/task-
force-kwetsbare-groepen  
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(laag inkomen of vervangingsinkomen, personen met een chronische aandoening, bejaarden, …).  Het 

lijkt erop dat de meeste sterfgevallen behoren tot de personen met onderliggende aandoeningen 

zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- of vaatziekten. Hoe meer sociaal en economisch benadeeld 

een persoon is, hoe groter de kans dat hij of zij aan deze ziekten lijdt77. Deze ziekten zijn grotendeels 

te voorkomen. 

 

Deze sociale gradiënt is ook van toepassing op risico's op geestelijke gezondheidsproblemen, die 

worden verergerd door isolatie, angst en onzekerheid. Mensen in achtergestelde wijken hebben ook 

minder kans op een behandeling voor geestelijke gezondheidsproblemen, omdat ze bijvoorbeeld niet 

vertrouwd zijn met online consultaties. Om toegankelijkheid van de eerstelijnspsychologen te 

verhogen is recentelijk  de terugbetaling van de eerstelijnspsychologen uitgebreid naar kinderen en 

jongeren (- 18) en ouderen (+ 65). 

 

Een studie van Solidaris heeft aangetoond dat tijdens de lockdown, de huisartsbezoeken sterker 

gedaald zijn bij jongeren onder twintig en bij de meest kwetsbare groepen (rechthebbend op 

verhoogde tegemoetkoming en/of inwoners van een achtergestelde wijk)78. 

 

De verspreiding van het virus heeft de behoeften van migranten, asielzoekers en Roma, die al te 

maken hebben met discriminatie en ongelijkheid op gezondheidsgebied, aan het licht gebracht.  

 

We moeten voorbereid zijn op de economische en financiële veranderingen die de pandemie met zich 

meebrengt en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het welzijn. Volgens de laatste prognoses 

van de EU-commissie heeft de arbeidsmarkt structureel geleden onder de crisis79. Werkloosheid heeft 

een duidelijk negatief effect op de gezondheidsresultaten en het sterftecijfer.  

4. Andere nodige hersteltrajecten voor gezondheid en leefmilieu in 

België 
 

In het kader van een duurzaam en globaal herstel zullen ook andere transitiestrajecten moeten worden 

opgezet. De FOD Volksgezondheid heeft de trajecten geïdentificeerd die een impact zullen hebben op de 

gezondheid van mens, dier en plant en op de gezondheid van het leefmilieu in België:  

1. Omkadering van e-commerce, meer bepaald van de gevolgen voor de gezondheids- en de 

milieuveiligheid: de Covid-19-crisis heeft de praktijken van e-commerce onder de aandacht gebracht 

en heeft ze definitief verankerd in de gewoonten van de bevolking. De verklarende nota van 4 mei 

2020 van de Wereldhandelsorganisatie80 stelt dat de invoering van social distancing-maatregelen en 

van de lockdown als reactie op Covid-19 de consument massaal heeft doen overstappen op e-

commerce (goederen en diensten). Dat heeft geleid tot een significante toename van de elektronische 

handel B2C en B2B, ondanks de verstoringen in de productie- en transportsystemen. Voor België werd 

                                                            
77 https://www.who.int/social_determinants/en/  
78 http://www.solidaris.be/bw/presse/communiques/pages/covid-19-les-publics-plus-fragilises-socio-economiquement-ont-davantage-reduit-

leurs-contacts.aspx?choixregion=true  
79 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf  
80 https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_04may20_e.htm  
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er weliswaar een daling vastgesteld van het bedrag van de elektronische transacties, maar het aantal 

kopers lag ook hoger.  

 

De gevolgen van deze doorbraak van e-commerce gaan verder dan enkel de gezondheid. Het is echter 

duidelijk dat e-commerce ook een nieuw risico kan inhouden voor de gezondheid en het milieu. Al 

vóór de crisis werden langs deze weg heel wat niet-conforme producten op de markt gebracht (zoals 

bijvoorbeeld tabaksproducten en elektronische sigaretten, cosmetica, gewasbeschermingsmiddelen, 

voedingssupplementen, beschermde soorten, chemische producten en biociden, etc.). Er moeten ook 

specifieke inspectieprocedures worden ontwikkeld voor e-commerce. Dit vereist een aangepaste 

strategie en een versterking van de middelen om voldoende en doeltreffende controle te garanderen. 

De wetgeving moet opnieuw geëvalueerd en dienovereenkomstig aangepast worden.  

 

2. Herziening van de voedselsystemen: De COVID-19-pandemie heeft het belang aangetoond van een 

sterk en veerkrachtig voedselsysteem dat in staat is om voldoende gezond voedsel te leveren tegen 

betaalbare prijzen. Ze heeft ons ook bijzonder aandachtig gemaakt voor de bestaande correlaties 

tussen onze gezondheid, onze ecosystemen, onze toeleveringsketens, onze consumptiepatronen en 

de limieten van onze planeet. De verwachtingen van de burgers evolueren en leiden tot grote 

veranderingen op de voedselmarkt. De transitie van de voedselsystemen vormt op zich al een enorme 

economische opportuniteit die aanzienlijke financiering zal vereisen die we nu pas beginnen in te 

schatten81. Het versterken van de inkomsten en van het welzijn in de landbouw moet ook een rode 

draad vormen in deze transitie. 

De landbouwproductie is extreem afhankelijk van tal van ecosysteemdiensten die door de 

biodiversiteit worden aangeleverd82. Het is dus noodzakelijk voor onze samenleving en voor het 

economisch herstel om te investeren in veerkrachtige en duurzame voedselsystemen die onze 

gezondheid en onze ecosystemen respecteren, in overeenstemming met de Europese strategieën 

"Van boer tot bord" en "Biodiversiteit 2030" en de principes "do no harm" en “do not roll back". Het 

is van cruciaal belang om geleidelijk aan af te stappen van intensieve productiesystemen en de 

verschillende actoren te begeleiden naar een meer gediversifieerde, veerkrachtige, lokale productie 

en consumptie, die minder afhankelijk zijn van chemische producten, verpakkingen en energie.  

Bijzondere aandacht moeten gaan naar de biologische landbouw. Naast de positieve impact op de 

biodiversiteit is deze sector een bron van werkgelegenheid (hij zorgt voor 10 à 20% meer jobs per 

hectare dan de traditionele landbouwbedrijven en creëert toegevoegde waarde voor de 

landbouwproducten83). Er kunnen fiscale incentives gebruikt worden om zowel het aanbod aan als de 

vraag naar biologisch voedsel te stimuleren. 

Er zijn ook investeringen nodig om onze importkanalen duurzamer te maken. De Europese Unie is 

namelijk verantwoordelijk voor meer dan een derde van de ontbossing die verband houdt met de 

internationale handel in landbouwproducten. De Unie heeft onlangs sterke ambities aangekondigd 

om geïmporteerde ontbossing te bestrijden84. Alle ondertekenaars van dit partnerschap tussen de 

privésector en de overheid verbinden zich ertoe om samen te werken rond een reeks uitdagingen met 

                                                            
81 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr  
82 Beyond 'Business as Usual': Biodiversity Targets and Finance, UNEP Finance Initiative, June 2020 
83 OESO (2016), Farm Management Practices to Foster Green Growth. 
84 https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/beyondchocolate/ 
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https://www.oecd.org/publications/farm-management-practices-to-foster-green-growth-9789264238657-en.htm
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betrekking tot duurzame chocolade, zoals de strijd tegen kinderarbeid en ontbossing of de garantie 

op een inkomen dat lokale cacaoproducenten in staat stelt om een fatsoenlijk leven te leiden. 

De landbouwproductie is een zuiver regionale bevoegdheid maar de federale overheid kan een 

dergelijke transformatie begeleiden, met name via haar coördinerende rol. Ze beschikt ook over 

bepaalde instrumenten die gebruikt moeten worden in overleg met de gewesten, zoals de invoering 

van een transitiebelasting, importkanalen voor duurzame voeding en investeringsmechanismen voor 

samenwerking in het kader van de bescherming van de biodiversiteit en fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden.  

3. Omkadering van het massale telewerken, met name de gevolgen op lange termijn voor de 

gezondheid van de werknemers: de Covid-19-crisis, met in het bijzonder de lockdownmaatregelen en 

de moeilijkheden voor de bedrijven om de social distancing-maatregelen toe te passen, hebben de 

werkgevers ertoe aangezet om zoveel mogelijk telewerk in te voeren. Uit een studie die het VBO in 

april uitvoerde, blijkt dat 78,4% van de bedrijfsleiders en HR-managers na de crisis een toename van 

het telewerk verwacht. Van de bedrijven die nog niet eerder telewerk organiseerden (37,4%), zegt 

slechts 6% geen telewerk te overwegen in de toekomst85. De voordelen van telewerk voor het 

evenwicht tussen werk en privéleven zijn bekend, maar de gevolgen van massaal telewerk op lange 

termijn moeten goed bestudeerd worden, met name voor de samenhang binnen de teams, het 

isolement van sommige werknemers, de arbeidstijd, de leefhygiëne en de band met de werkgever86. 

Het in stand houden van de preventiesystemen inzake musculoskeletale aandoeningen terwijl 3 

dagen telewerken de norm wordt, zal een uitdaging vormen voor de volksgezondheid en voor het 

welzijn op het werk. 

 

4. Diversifiëring van onze vervoersmodi: de lockdownmaatregelen hebben een deel van de bevolking 

er toe aangezet om na te denken over de mobiliteitsmodi, meer bepaald de zachte mobiliteit. 

Ondanks de terughoudendheid bij de gebruikers bij de huidige crisis, moet de optie van het openbaar 

vervoer nog altijd worden aangemoedigd en zelfs worden uitgebreid. De FOD Volksgezondheid wijst 

erop dat transport in 2018 goed was voor 22% van de productie van broeikasgassen in België. Ondanks 

een algemene daling van de productie van vervuilende stoffen blijft België de internationale normen 

overschrijden, zowel die van de WHO (fijne deeltjes) als die van de Europese Unie (stikstofdioxide en 

ozon), met name in de stedelijke centra en op de grote verkeersassen. De gevolgen van de 

luchtvervuiling (indoor en outdoor) voor de menselijke gezondheid worden al langer erkend. De WHO 

schrijft een kwart tot een derde van de wereldwijde morbiditeit als gevolg van cerebrovasculaire 

accidenten, hartaanvallen, longkankers en chronisch obstructief longlijden toe aan luchtvervuiling, en 

ook meer dan de helft van de sterfgevallen als gevolg van longontsteking bij kinderen. In dat kader 

zou er ook een benadering “One World one Health” van mobiliteit ontwikkeld moeten worden, 

waaronder het bevorderen van vervoerswijzen die de gevolgen van een sedentaire levenswijze 

bestrijden (wandelen, fietsen). 

 

5. Herziening van het overheidsbestuur: De Covid-19-crisis heeft het vitale belang aangetoond van de 

overheid en de absolute noodzaak van een versterkt overheidsbestuur. In dat kader heeft de crisis 

duidelijk aangetoond dat er bijzondere aandacht moet worden besteed 

                                                            
85 https://www.feb.be/globalassets/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/teletravail-quand-la-crise-
fait-sauter-les-tabous-et-changer-les-mentalites-monica-de-jonghe-le-soir/20200525_le-soir_p-2-3.pdf  
86 https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/le-teletravail-presente-des-avantages-mais-aussi-des-risques/article-normal-49475.html  
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• Aan de communicatie van de overheidssector: duidelijke, stabiele en intelligente 

communicatie om soms onpopulaire maatregelen toe te lichten (Welke maatregelen? Voor 

welke effecten?) en het versterken van de transparantie over de genomen beslissingen (Wie? 

Waarom?) zijn essentiële voorwaarden voor elk herstelbeleid. De communicatie moet 

aandacht hebben voor wat er gezegd wordt en wat er leeft bij de bevolking. De 

overheidscommunicatie moet het publieke debat voeden. Ze moet toelichting verschaffen, 

maar ook foutieve feitelijke informatie en gangbare opvattingen opsporen en rechtzetten;  

• Aan de begeleiding van de genomen maatregelen: de herstelmaatregelen kunnen op korte 

termijn een negatieve impact hebben op bepaalde bevolkingscategorieën of op bepaalde 

economische sectoren. Daarom moeten de negatieve effecten in rekening gebracht worden, 

en moeten er begeleidende maatregelen genomen worden voor de meest getroffen groepen;  

• aan de integratie van het evidence-based principe: de verschillende uitdagingen, hun 

oorzaken en de gevolgen van de verschillende mogelijke beleidsscenario's zijn soms uiterst 

moeilijk te vatten. Het is dan ook van essentieel belang om overheidsbeleid uit te werken op 

basis van  bewezen feiten (“evidence based policies”). De interdisciplinaire investeringen 

verdienen hun plaats in de herstelplannen, zowel in een One World One Health-benadering 

als op het domein van de humane wetenschappen, om de maatschappelijke veranderingen 

te begeleiden. Ondanks de spanningen die tijdens de crisis zijn ontstaan, is het noodzakelijk 

om nauw te blijven samenwerken met de academische sector en een dynamiek te bevorderen 

voor het produceren, ter beschikking stellen, analyseren en kruisen van gegevens. Het 

tegensprekelijk debat op wetenschappelijk niveau, waarbij alle richtingen betrokken worden, 

zowel de exacte als de humane, is een essentieel element dat gerealiseerd moet worden met 

het oog op het versterken van het publieke debat;  

• Aan de integratie van het voorzorgsbeginsel: het voorzorgsbeginsel heeft betrekking op de 

omgang met wetenschappelijke onzekerheid en wordt toegepast in het kader van het 

risicobeheer wanneer er een potentieel risico werd vastgesteld, maar waar bij gebrek aan 

beschikbare (of betrouwbare) gegevens, de risicobeoordeling het bestaan van het risico, de 

ernst en de omvang voor de gezondheid en het milieu niet heeft kunnen bevestigen of 

ontkrachten. Het voorzorgsbeginsel dat volledig verenigbaar is met het principe van innovatie 

en economische groei, moet altijd toegepast worden bij het bepalen van de 

herstelmaatregelen. 

• Aan de brede maatschappelijke participatie: uit de reactie op de eerste 

lockdownmaatregelen blijkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende 

maatregelen mogelijk is, zolang er maar consensus bestaat over de noodzaak ervan. Het is 

belangrijk dat deze steun ook blijft bestaan voor de ombuiging van deze tweede golf en voor 

het herstelbeleid en om onze maatschappelijke, milieu- en gezondheidsuitdagingen aan te 

gaan. Het is dus essentieel om een maatschappelijke dialoog tot stand te brengen en burgers 

en alle actoren uit het maatschappelijk middenveld te betrekken bij het definiëren van de 

verschillende fases van het herstel- en transitiebeleid, en transparant te blijven 

communiceren over dit beleid. 

Het overheidsapparaat moet zich kunnen reorganiseren om het door de bevolking verwachte 

niveau van dienstverlening te halen en om in staat te zijn om de verschillende transitietrajecten 

te coördineren. Daartoe moet deze reorganisatie twee uitersten kunnen vermijden: "meer doen 

met minder" of gewoon meer overheidsinvesteringen vragen. De overheid heeft investeringen 
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nodig, maar die moeten gepaard gaan met een kwalitatieve herziening van zijn werkwijze. Er zijn 

tal van trajecten: investeren in de arbeidsomstandigheden en een innovatieve arbeidscultuur, co-

creatie met de burger integreren in het definiëren van het beleid en de organisatie van de 

dienstverlening aan het publiek, meer ruimte laten voor initiatief en responsabilisering van de 

ambtenaren, voorafgaande controles van de opportuniteit vervangen door aangescherpt toezicht 

op de resultaten, de selectieprocedures moderniseren, de carrièremogelijkheden flexibeler 

maken, de digitale transformatie versnellen, de lonen aanpassen op basis van de genomen 

verantwoordelijkheden, het langetermijndenken duurzaam integreren in overleg met de 

wetenschappelijke wereld, etc. 

 

 

 


