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COVID-19 EN DUURZAME TRANSITIE
DE WEG NAAR EEN RECHTVAARDIG, DUURZAAM EN VEERKRACHTIG HERSTELBELEID 

De Covid-19-crisis is één van de belangrijkste crisissen die we in België en Europa hebben meegemaakt 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Naast de verreikende gevolgen voor de gezondheid, zullen de inperkings-
maatregelen en de social distancing op lange termijn ook gevolgen hebben voor de economie, de sociale 
ongelijkheden en het psychosociale welzijn van de bevolking. Ondanks deze ingrijpende gevolgen voor de 
Belgische en Europese samenleving, is deze crisis niet te vergelijken met de milieucrisis die sinds de jaren 
vijftig op ons afkomt.  

Deze crisis is natuurlijk minder zichtbaar 
omdat ze meer verspreid en trager verloopt 
dan een epidemiologische crisis, maar de 
gevolgen zullen niet minder ingrijpend zijn. 
Alle wetenschappelijke literatuur en inter-
nationale rapporten zijn het erover eens 
dat, indien de ecologische crisis niet nu 
wordt aangepakt, de gevolgen de komende 
tien jaar zullen toenemen en we een ‘point 
of no return’ zullen bereiken voor de stabi-
liteit van onze samenleving.  

Tegelijkertijd heeft de Covid-19 crisis aange-
toond dat drastische gedragswijzigingen (in-
dividueel, maatschappelijk, economisch en 
professioneel) en aanvullende financiering 
om een systeemcrisis op te lossen mogelijk 
zijn. Daarnaast is ook de essentiële rol van 
de overheid bij het crisisbeheer en het eco-
nomisch herstel bevestigd. Daarom wordt 
er steeds meer op aangedrongen dat het 
herstel gepaard gaat met structurele pro-
jecten (strategische productie, de rol van de 
openbare diensten en de gezondheidszorg, 
het anticiperen op crisisbeheer, enz.).  

Het huidige herstel leidt tot een sleutelmo-
ment voor reflectie, mobilisatie en investe-
ringen om de maatschappelijke en structu-
rele uitdagingen aan te gaan. Het zou scha-
delijk zijn om geen gebruik te maken van dit 
sleutelmoment om tegelijkertijd niet de mi-
lieuproblemen aan te pakken en om samen 
met het herstelbeleid op korte termijn een 
‘groen’ hervormings- en investeringstraject 
op te starten voor de middellange en lange 
termijn.  

Principes voor een ‘groen’ herstelbeleid 

De Covid-19-crisis mag ons niet afleiden van de nood voor de be-
scherming van het milieu en het inzetten van de ecologische tran-
sitie. Dit zou op (middel)lange termijn contraproductief uitwerken 
voor de gezondheid en voor de economie. Een ‘groen’ herstelbe-
leid biedt grote kansen, ook op sociaal en economisch vlak. 

1. Het post-Covid-19-herstelbeleid moet kwalitatief zijn en niet 
enkel de heropbouw van onze economie nastreven. Het moet 
tegelijkertijd ook onze klimaat- en milieu-uitdagingen, inclu-
sief biodiversiteitverlies, op middellange en lange termijn 
aanpakken.

2. De ondersteuning van de economische en sociale sectoren, 
die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis, en het her-
stelbeleid moeten een terugkeer naar Business as Usual 
overstijgen en zoeken naar synergieën met de paradigma-
shift en de ingrijpende systeemtransities die op lange 
termijn nodig zijn om tot een meer duurzame groei te komen, 
in lijn met de doelstellingen van de European Green Deal 
en de UN Sustainable Development Goals.

3. De sociale gelijkheid en het sociaalpsychologische welzijn 
van de bevolking moet ook deel uitmaken van het herstelbe-
leid dat moet streven naar een rechtvaardige, duurzame, 
veerkrachtige samenleving.

4. Steunmaatregelen gericht op het stimuleren van investerin-
gen moeten maximaal win-win-kansen creëren. De coheren-
tie met de ecologische en sociale transities op middellange en 
lange termijn moet een voorwaarde zijn. Het terugschroeven 
van bestaande milieustandaarden of het uitstellen van ge-
plande milieumaatregelen is dus geen optie. Daarnaast moet 
ook gestreefd worden naar de opbouw van een strategische 
productie op lokaal, nationaal en Europees vlak.

5. Het herstelbeleid vergt een ‘whole-of-government’-aanpak 
en moet ook voldoende capaciteiten en organisatie van de 
publieke sector (gezondheidszorg inbegrepen) in de ruime 
zin voorzien.

6. Het herstelbeleid moet steunen op wetenschappelijke feiten 
die de maatregelen zoveel mogelijk wetenschappelijk onder-
bouwen (evidence-based).

7. Er moet een maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden 
voor het herstelbeleid door een maximale betrokkenheid van 
het middenveld en van de bevolking te promoten.
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Het is dan ook belangrijk om onze maatschappij en onze economie veerkrachtiger te maken en nieuwe 
systemische schokken (op het vlak van leefmilieu en gezondheid of op andere maatschappelijke vlakken) 
te vermijden. Meer dan ooit is het dus van belang sociale, economische en milieuoverwegingen samen te 
brengen in deze transitie.  

Het is daarom belangrijk om bij het ontwikkelen van het herstelbeleid een holistische en cross-sectorale 
aanpak na te streven en ervoor te zorgen dat de steunmaatregelen en investeringen die op  korte termijn 
voor het economisch herstel nodig zijn, volledig coherent zijn met andere maatschappelijke doelen, zoals 
de ecologische en gezondheidstransitie waarbij niemand in de kou mag blijven staan.  

De Europese Staats- en Regeringsleiders beslisten in maart 2020 dat het Europese herstelbeleid geworteld 
moet zijn in de ‘groene transitie’.  Ook de Verenigde Naties, de OESO, de Wereldbank en andere internati-
onale instellingen, naast talrijke andere organisaties, hebben signalen in die zin gegeven. 

We moeten ook in België resoluut kiezen voor een "groene" transitie als basis voor de stimulusmaatre-
gelen in het kader van het herstelbeleid of er minstens voor zorgen dat het economisch herstelbeleid 
voor de korte termijn ook een aanzet geeft voor een ambitieus beleid op lange termijn. 

Covid-19 en de milieucrisissen 

De Covid-19 pandemie wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2, een zoönotisch coronavirus, wat betekent dat 
het wordt overgedragen tussen dieren en mensen. Het toenemende verlies aan biodiversiteit - dat onder 
meer veroorzaakt wordt door klimaatverandering, de decimering en degradatie van de ecosystemen, ver-
ontreiniging, ontbossing, overexploitatie en de introductie van invasieve soorten - is één van de oorzaken 
van zoönosen. Hierdoor wordt het risico op nieuwe epidemieën groter. Daarnaast hebben deze problema-
tieken ook een wederzijds versterkend effect. Bovendien zullen ecologische achteruitgang, stijgende tem-
peraturen en extreme weersomstandigheden in de komende decennia de bedreiging voor de gezondheid 
van planten, dieren en mensen nog verder intensifiëren.  

Economische welvaart en gezonde ecosystemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze voedsel-
productie is bijvoorbeeld zeer kwetsbaar voor biodiversiteitverlies. Ecosystemen (zowel op het land als in 
de oceaan) bieden vele diensten en vormen een natuurlijk vangnet voor de mens en de menselijke gezond-
heid. De economische en maatschappelijke kosten van biodiversiteitsverlies, verontreiniging, degradatie 
van mariene ecosystemen en klimaatverandering zijn niet alleen van eenzelfde grootteorde als die van de 
huidige, tijdelijke crisis, ze zijn bovendien permanent en zullen toenemen als geen actie wordt onderno-
men. 

Een beleid gericht op de transitie naar een rechtvaardige, duurzame, veerkrachtige samenleving zal boven-
dien een positieve impact hebben op de menselijke gezondheid en ons beter bestand maken tegen toe-
komstige gezondheidsrisico's. 

Naar een ‘groen’ herstelbeleid 

De onmiddellijke aanpak van de gezondheidscrisis heeft vandaag absolute prioriteit, maar het is daarnaast 
ook belangrijk om het economisch herstel vorm te geven. Dat moet snel maar op een doordachte manier 
gebeuren, met oog voor de lange termijn.  

Een terugkeer naar de ‘Business as usual’ consumptie- en productiepatronen van vóór de crisis is echter 
geen optie. We hebben nood aan een bredere visie en een langetermijnstrategie, die de socio-economische 
en milieu-uitdagingen samen aanpakt en zowel de maatschappij als de economie na de crisis veerkrachti-
ger, duurzamer en rechtvaardiger kunnen maken. 



 

 

3 
 

Deze strategie moet maximaal inspelen op de systeem-
transities die sowieso noodzakelijk zijn voor het milieu 
en voor de gezondheid. Enkel dan bereiken we een rege-
neratieve economie, klimaatneutraliteit, het duurzaam 
behoud en herstel van de biodiversiteit (en de essentiële 
ecosysteemdiensten die ze verleent) en de verbetering 
van de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Hierbij dient bij-
zondere aandacht besteed te worden aan de meest 
kwetsbaren en de hardst getroffen personen, alsook aan 
diegenen die moeite zullen hebben om deze transities te 
volgen.  

De enorme investeringen en stimulusmaatregelen die 
nodig zijn om de economie te laten herstellen van de hui-
dige crisis, bieden een unieke opportuniteit om de ecolo-
gische transitie en de massieve investeringen die ook 
daarvoor nodig zijn, te katalyseren. 

Om een dergelijke win-win mogelijk te maken, dient de 
ecologische transitie onverminderd te worden doorgezet 
én moet elke maatregel die wordt overwogen in het ka-
der van het post-Covid-19-herstelbeleid te worden beke-
ken in het licht van zijn positieve of negatieve impact op 
de ecologische en maatschappelijke transitie en daarop 
worden afgestemd. 

De Europese Green Deal en de bijhorende strategieën en 
actieplannen (zoals het plan voor de circulaire economie, 
de boer-tot-bord strategie, de nieuwe industriestrategie, 

de biodiversiteitsstrategie, de strategie voor duurzaam 
gebruik van chemische stoffen, de Europese klimaatwet 
en het onderliggende Europese investeringsplan) bieden 
ons daarbij een Europees kader.  

Het is cruciaal dat België zo goed mogelijk kan inspelen op het gewijzigde internationale economische 
weefsel en de nieuwe Europese investeringsvehikels, die worden gecreëerd in de context van zowel de 
huidige crisis als de ecologische transitie (EU Recovery Roadmap & Action Plan, European Green Deal In-
vestment Plan, …), kan gebruiken als katalysatoren voor het nationale herstel- en transitiebeleid.  

Daarnaast is het essentieel dat ook Belgische stimulusmaatregelen en investeringen ‘future proof’ gemaakt 
worden in termen van het aanpakken van de milieucrisissen, dat de huidige milieu-standaarden niet te-
ruggeschroefd worden en dat het gevoerde beleid en de bijhorende investeringen geen lock-in veroorza-
ken in activa die onverenigbaar zijn met de ecologische transitie of anderszins negatieve gevolgen voor het 
leefmilieu en de gezondheid veroorzaken. 

Governance 

Bij de aanpak van de gezondheidscrisis heeft de overheid zich herbevestigd als ‘drijvende kracht’ voor 
maatschappelijke veranderingen. Dit bevestigt ook het belang van coördinatie door de overheid bij het 
beheer en het oplossen van crisissen, alsook van een goede overheidsorganisatie en de financiële capaciteit 
om in te grijpen. 

Omslag naar een regeneratieve economie 

Voor een succesvolle ecologische transitie zijn be-
langrijke aanpassingen van de economie nodig: 
het mobiliteitssysteem, het gebouwenpark, het 
energiesysteem, de industriële productie, het 
voedselsysteem, landbouw en visserij, de financi-
ele sector, … zullen een drastische omslag moeten 
maken naar een duurzaam en efficiënt gebruik van 
energie en natuurlijke hulpbronnen, een circulaire 
economie, gifvrije materiaalkringlopen, duurzame 
consumptie- en productiepatronen, duurzaam 
landgebruik, enz. 

Het zijn grotendeels dezelfde sectoren die nu ern-
stig getroffen worden door de gezondheidscrisis, 
zowel wat betreft hun activiteiten als de werkgele-
genheid die ze bieden. De financiële crisis van 
2008-2010 heeft aangetoond dat het mogelijk en 
wenselijk is om stimuleringsmaatregelen in deze 
sectoren zo te sturen dat ze ook de ecologische 
transitie bevorderen. 

Het is duidelijk dat een hernieuwde focus op onze 
nationale productiecapaciteit niet alleen goed is 
voor de economie, maar ook kan bijdragen tot de 
ecologische transitie, door bv. kortere ketens te 
promoten, innovatie aan te moedigen en transver-
sale samenwerking tussen economische en acade-
mische sectoren te stimuleren. Talrijke studies wij-
zen er bovendien op dat klimaat- en milieu-inves-
teringen bijkomende jobs en economische activi-
teit creëren, innovatie stimuleren en concurren-
tievoordeel opleveren, net wat ook nodig is om de 
economie te laten herstellen van de gevolgen van 
de pandemie. 
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Het welslagen van het herstelbeleid vereist immers - net als 
het beleid gericht op de ecologische transities – ook een ho-
listische ‘whole-of-government’-benadering die wordt inge-
bed in alle beleidsdomeinen en die intens gecoördineerd 
wordt tussen alle bevoegdheidsniveaus.  

Een andere belangrijke verandering die de huidige crisis te-
weeggebracht heeft, is de gestegen erkenning van de weten-
schap als basis voor het beleid. Er moet in dit verband gewe-
zen worden op de unanieme signalen die de wetenschappe-
lijke wereld al vele jaren geeft over de nood aan een ecolo-
gische systeemtransitie. Het herstelbeleid dient zowel geba-
seerd te zijn op de exacte wetenschappen (bv. voor monito-
ring en opvolging van de milieuparameters) als op de humane 
wetenschappen (bv. voor opvolging van maatschappelijke pa-
rameters en aanpassing van onze maatschappelijke model-
len). 

Bovendien tonen de over het algemeen positieve respons en zin voor verantwoordelijkheid van de bevol-
king en de stakeholders van het beleid op de ongeziene maatregelen en de groei van verschillende burger-
initiatieven en de daarmee getoonde solidariteit, dat er een ruim maatschappelijk draagvlak kan bestaan 
voor ingrijpende maatregelen als er consensus is over de noodzaak ervan. Het is belangrijk dat dit draagvlak 
ook blijft bestaan voor het herstelbeleid en de aanpak van onze sociale, milieu en gezondheidsuitdagingen. 
Het is daarom essentieel dat er een brede en diepgaande maatschappelijke dialoog tot stand wordt ge-
bracht om burgers en alle maatschappelijke actoren te betrekken bij alle fasen van het herstel- en transi-
tiebeleid en transparant te blijven communiceren over dat beleid. 

  

De FOD Gezondheid wil met zijn ex-
pertise, netwerken en instrumenten 
op het gebied van biodiversiteit, kli-
maatbeleid, voeding en voedingspro-
ductie, veiligheid van de voedselketen, 
circulaire economie, chemische stof-
fen, duurzame productie- en con-
sumptiepatronen en gezondheid van 
planten, dieren en mensen actief bij-
dragen aan de ontwikkeling van een 
duurzaam herstelbeleid, in samenwer-
king met alle partners in België en op 
Europees en internationaal vlak en 
met het oog op een “health and envi-
ronment in all policies”-aanpak. 
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Lees verder 

• European Commission - A European Green Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/eu-
ropean-green-deal_nl) 

• European Parliament: Impact of the coronavirus crisis on climate action and the European Green Deal. Briefing 
by the EP on prospects for a green recovery (https://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/BRIE/2020/649370/EPRS_BRI(2020)649370_EN.pdf)  

• European Parliament resolution of 17 April 2020 on EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic 
and its consequences. (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html) 

• European Union - A Roadmap for recovery, Towards a more resilient, sustainable and fair Europe 
(https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf) 

• Visie en strategische werven voor een koolstofarm België tegen 2050. Bijdrage aan de Belgische langetermijn-
strategie (https://klimaat.be/doc/national-lt-strategy-federale-bijdrage.pdf) 

• OECD - Environmental health and strengthening resilience to pandemics (https://read.oecd-ili-
brary.org/view/?ref=129_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pan-
demics) 

• OECD - From containment to recovery: Environmental responses to the COVID-19 pandemic 
(https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126460-1tg1r2aowf&title=From-containment-to-recovery_Envi-
ronmental-responses-to-the-COVID-19-pandemic) 

• Intergovernmental Science-Policy Panel for Biodiversity and Ecosystem Services Expert Guest Article: 
https://ipbes.net/covid19stimulus  

• United Nations -  Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of 
COVID-19 (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf; 
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19) 

• United Nations – Statement from the Partnership for Action on Green Economy (UNEP, ILO, UNDP, UNIDO 
and UNITAR): The Choices We Make Now Will Shape the Future (https://www.unenvironment.org/news-and-
stories/statement/statement-partnership-action-green-economy-choices-we-make-now-will) 

• United Nations Environment Programme - Coronavirus outbreak highlights need to address threats to ecosys-
tems and wildlife (https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-
need-address-threats-ecosystems-and-wildlife) 

• United Nations Environment Programme - Six nature facts related to coronaviruses (https://www.unenviron-
ment.org/news-and-stories/story/six-nature-facts-related-coronaviruses) 

• United Nations Environment Programme -  Statement on COVID-19 (https://www.unenvironment.org/news-
and-stories/statement/unep-statement-covid-19) 

• G20 Finance Ministers and Central Bank Governors - Communiqué on the COVID-19 pandemic and its inter-
twined health, social and economic impacts (https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Commu-
niqu%C3%A9_EN%20(2).pdf) 

• McKinsey - Addressing climate change in a post-pandemic world (https://www.mckinsey.com/business-func-
tions/sustainability/our-insights/addressing-climate-change-in-a-post-pandemic-world) 

• Boston Consulting Group - The Best COVID-19 Stimulus Plans Will Fight Climate Change, Too 
(https://www.linkedin.com/pulse/best-covid-19-stimulus-plans-fight-climate-change-too-marco-duso/) 

• Covid-19: Message from the Co-Presidents of the Club of Rome: (https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-
emergency/covid-19-pandemic-message-from-the-co-presidents-of-the-club-of-rome/) 
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