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De macro-economische gevolgen van de scenario’s voor de 
transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050 in 
België worden bestudeerd aan de hand van een omvattende 
en vernieuwende methodologie. De studie toont aan dat 
koolstofarme investeringen de economische activiteit, de 
tewerkstelling en het concurrentievermogen stimuleren en 
belangrijke bijkomende voordelen kunnen genereren.
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Context

Tijdens de COP21, die plaatsvond in 
december 2015 in Parijs, hebben 

staatshoofden en regeringsleiders uit 
de hele wereld beslist om een sterk 
signaal te sturen naar alle investeer-
ders. Ze verbonden zich ertoe om de 
stijging van de gemiddelde mondiale 
temperatuur ruim onder de 2°C te hou-
den ten opzichte van het pre-industri-
ele niveau, en om alles in het werk te 
stellen om die stijging te beperken tot 
1,5°C. Om die doelstelling te bereiken, 
zal de wereldwijde uitstoot van broei-
kasgassen tijdens de tweede helft van 
deze eeuw het nulpunt moeten bena-
deren, of zelfs netto negatief worden. 
Dit houdt in dat de geïndustrialiseerde 
landen, zoals België, tegen 2050 hun 
uitstoot van broeikasgassen met min-
stens 80 à 95% moeten verminderen 
ten opzichte van hun niveau in 1990.

Is het mogelijk om in België   tot der-
gelijke reducties te komen? De studie 
“Scenario’s voor een koolstofarm België 
tegen 2050” (zie www.klimaat.be/2050) 
toonde aan dat, hoewel de uitdaging 
groot is, het mogelijk is om een der-
gelijke transitie te realiseren met de 
bestaande technologieën, zonder dat 
er wordt geraakt aan het niveau van 
de industriële productie. Er kunnen 
trouwens verschillende trajecten in de 
richting van een koolstofarme samen-
leving gevolgd worden. Die hebben 
niettemin een hele reeks kenmerken 
gemeen, te beginnen met het feit dat 
ze allemaal een hoger niveau van in-
vestering in het energiesysteem ver-
eisen, waarvan de kosten gecompen-
seerd worden door de daling van de 
energiefactuur.

Wat zijn de socio-economische gevol-
gen van dergelijke koolstofarme trajec-
ten ? De studie waarvan de krachtlijnen 
hieronder beschreven staan, willen 
een antwoord helpen bieden op deze 
vraag door zich te buigen over de ma-
cro-economische impact van de kool-
stofarme transitie, in het bijzonder op 
de groei, de tewerkstelling, het con-
currentievermogen en de bijkomende 
voordelen. De studie werd uitgevoerd 
door de consultants van Climact, het 
Federaal Planbureau, Oxford Economi-
cs en door Prof. Bréchet van de UCL.   

Methodologie

Er werd bewust gekozen voor een 
omvattende methodologie. Na een 
grondig literatuuronderzoek baseerde 
de analyse zich hoofdzakelijk op ma-
cro-economische modellering, zowel 
op Belgisch als op internationaal ni-
veau. De kwantitatieve resultaten op 
middellange en lange termijn werden 
vervolgens aangevuld met een stati-
sche analyse, gebaseerd op de natio-
nale input-output-matrix en met kwali-
tatieve elementen, aangebracht tijdens 
de vele contacten met de belangrijkste 
betrokken experts en stakeholders.

De methodologie is bovendien ook 
vernieuwend, vooral op het vlak van de 
macro-economische modellering. Het 
‘Hermes’ model van het Federaal Pan-
bureau en het ‘GEIM’ model van Oxford 
Economics werden verder ontwikkeld 
om de belangrijkste hefbomen die de 
uitstoot van broeikasgassen vermin-
deren - zoals gedefinieerd in de studie 
“Scenario’s voor een koolstofarm België 
tegen 2050”, en vooral in het “centrale” 
scenario - te integreren. 
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Figuur 1.  Evolutie van het BBP 
en van de CO2-uitstoot in België: 

historisch perspectief en impact van 
het “centraal” scenario  

 CO2 - historische gegevens 
 CO2 - referentiescenario 
 CO2 - koolstofarm scenario 
 
 BBP - historische gegevens 
 BBP - referentiescenario 
 BBP - koolstofarm scenario 

miljoen euro uit 2005 miljoen ton  CO2

BBP

CO2

www.klimaat.be/2050


Belangrijkste bevindingen

Er zijn vier kernboodschappen die naar 
voren komen uit de analyses. 

Economische activiteit: een dras-
tische daling van de uitstoot van 
broeikasgassen is verenigbaar 
met een niveau van economische 
groei dat men – zij het inhoude-
lijk verschillend – zou observeren 
bij een scenario met ongewijzigd 
beleid

Uit de modelleringen blijkt dat de 
maatregelen en acties ter vermindering 
van de uitstoot, in lijn met het traject 
naar een koolstofarme samenleving, 
niet van die aard zijn dat ze de groei 
van het BBP substantieel beïnvloeden. 
Zoals blijkt uit figuur 1, geeft het Her-
mes-model zelfs aan dat er in België 
tegen 2030 een stijging van het BBP 
van ongeveer 2% mogelijk is, bovenop 
het referentieniveau, als de geschikte 
beleidsmaatregelen worden genomen.

Een aantal belangrijke mechanismen 
spelen een rol. De ‘koolstofarme’ aard 
van de investeringen maakt het mo-
gelijk om de energiefactuur van de 
verschillende actoren te verlagen. 
Daarnaast draagt de stijging van het 
algemene investeringsniveau, zowel 
openbaar als privé, bij tot de opleving 
van de economische activiteit in de 
verschillende sectoren. Tot slot wordt, 
gezien de graad van openheid van de 
Belgische economie, het stimulerend 
effect op de activiteit versterkt door de 
engagementen van de andere landen 
in de koolstofarme transitie, zowel op 
Europees als op internationaal vlak. 
Dit alles leidt tot een groter exploita-
tieoverschot van de bedrijven en een 

grotere koopkracht voor de huishou-
dens. Bepaalde maatregelen en acties 
ter vermindering van de uitstoot leiden 
ertoe dat er levensstijlen worden aan-
genomen die soms verschillen van de-
gene in een scenario met ongewijzigd 
beleid, op het vlak van individuele mo-
biliteit, huisvesting, voedingsgewoon-
tes, consumptie, enz. De inhoud van de 
groei van een koolstofarme economie 
is dus potentieel behoorlijk verschil-
lend van die van een economie die niet 
leidt tot een dergelijke transitie.

Tewerkstelling: op weg naar een 
netto jobcreatie, variërend van 
sector tot sector

Alles in overweging nemend kan de 
transitie leiden tot een netto jobcreatie 
in België van om en bij de 80.000 jobs 
in 2030, ten opzichte van een scenario 
met ongewijzigd beleid. 

Aangezien de structuur van de inves-
teringen in een koolstofarm energie-
systeem gevoelig verschilt van die van 
een scenario met ongewijzigd beleid, 
zijn ook de effecten op de economi-
sche sectoren verschillend. Het groot-
ste aantal nieuwe directe jobs wordt in 
de bouwsector verwacht, wat bijzon-
dere aandacht vraagt voor het vraag-
stuk van de detachering van werk-
nemers in deze sector. In de industrie 
zouden er eveneens heel wat extra 
jobs bijkomen, met name in de sec-
tor van de intermediaire goederen. In 
de transportsector zou de impact dan 
weer asymmetrischer van aard zijn: het 
verlies aan jobs door een lagere vraag 
naar onderhoud van privévoertuigen 
zou gemilderd worden door de gun-
stige gevolgen van de economische 
activiteit in deze sector, bv. in de uit-

breiding van diensten met betrekking 
tot het collectief transport. Tot slot zou 
de helft van de gecreëerde jobs op een 
indirecte manier tot stand komen, met 
een significante stijging in de diensten-
sector. 

Ook het beleid op het vlak van de kool-
stoffiscaliteit heeft een impact op de 
tewerkstelling. De overheidsinkomsten 
bij een invoering van een koolstofprijs 
zijn aanzienlijk: om en bij de 3,5 miljard 
euro op jaarbasis in 2030 in een cen-
traal scenario. Elke fiscale verschuiving 
die (een deel van) die inkomsten inzet 
voor de verlaging van de arbeidskos-
ten, zal ervoor zorgen dat zowel de job-
creatie als de groei zullen toenemen.

Concurrentievermogen: winst voor 
de industriële sectoren op voor-
waarde dat de internationale con-
text en de specificiteit van bepaal-
de bedrijven en waardeketens op 
een adequate manier in rekening 
worden gebracht bij het definië-
ren van de beleidsinitiatieven en 
-maatregelen

Op macro-economisch niveau heeft de 
stijging van de energieprijzen een ge-
matigde impact op de productiekos-
ten, dankzij de verhoogde energie-ef-
ficiëntie. Deze efficiëntieverbetering 
maakt het mogelijk om het tekort van 
de energiebalans in België met de helft 
te verkleinen tegen 2030: een winst 
van om en bij de 2 procentpunten van 
het BBP (zie figuur 2). Die verhoogde 
energie-efficiëntie vormt trouwens een 
voordeel voor de Europese industrieën 
ten opzichte van hun internationale 
concurrenten. Daarnaast stimuleert 
de heropleving van de economische 
activiteit de internationale handel. In 

Figuur 2. Energiebalans van België: 
historisch perspectief en impact van 
het “centraal” scenario  
(in percentage van het BBP)

 historische gegevens
 referentiescenario
 koolstofarm scenario



België geldt de stijging van de import 
vooral voor de intermediaire goederen 
en de uitrustingsgoederen. 

We mogen echter de micro-economi-
sche aspecten van het concurrentie-
vermogen niet uit het oog verliezen. 
Enerzijds is er het belang van de waar-
deketens voor een hele reeks industrie-
en, zodat elk cascade-effect  geëvalu-
eerd en vooraf in rekening gebracht 
moet worden. Anderzijds betekent de 
dalende vraag voor bepaalde activitei-
ten (bv. producten uit de raffinage- of 
de voedingsmiddelenindustrie) niet 
noodzakelijk dat de nationale produc-
tie op een proportionele manier zal 
worden beïnvloed: de Belgische sec-
toren die bij de meest competitieve  
binnen de Unie horen, zouden hun ex-
port kunnen uitbreiden, hun produc-
tieniveau behouden en op die manier 
hun marktaandeel uitbreiden. Die ele-
menten pleiten voor de invoering van 
beleidsinitiatieven en maatregelen die 
bedrijven actief op Europees of inter-
nationaal niveau zo homogeen moge-
lijk behandelen. 

Bijkomende voordelen: het miti-
gatiebeleid kan aanzienlijke voor-
delen met zich meebrengen op tal 
van andere domeinen 

De beleidsinitiatieven en maatregelen 
ter vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen zullen ook een impact 
hebben op een hele reeks andere in-
dicatoren en zelfs, op een indirecte 
manier, op de groei zelf. Ze helpen niet 
enkel de schade aangericht door de 
klimaatverandering te verminderen, 
maar ook de uitstoot van luchtvervui-
lende stoffen. De economische kost 
van die luchtvervuiling wordt door-
gaans geraamd op ongeveer 4% van 
het Belgisch BBP. Het mitigatiebeleid 
in de transportsector zou een positieve 

impact hebben op de files en op het 
aantal verkeersongevallen. Een groter 
comfort binnenshuis en het feit dat er 
minder dierlijke eiwitten worden ge-
bruikt, brengen eveneens belangrijke 
gezondheidsvoordelen met zich mee. 
En tot slot is er nog de significante ver-
betering van de energiezekerheid en 
de grotere weerbaarheid van de eco-
nomie tegen systemische risico’s.

Besluit

De transitie staat synoniem voor be-
moedigende economische vooruit-
zichten, met als motor de investering 
in koolstofarme technologieën, die de 
uitgaven voor fossiele brandstoffen 
doen dalen. Op macro-economisch 
niveau stimuleren die investeringen de 
activiteit en kunnen ze het concurren-
tievermogen van de industrieën en het 
beschikbaar inkomen van de gezinnen 
verbeteren. De impact op de tewerk-
stelling is verschillend per sector, maar 
het verwachte netto-effect is positief. 
Tot slot is de aard van de groei aanzien-
lijk verschillend: de economische acti-
viteit is gericht op voelbaar veranderde 
consumptiepatronen en levensstijlen. 

Om deze opportuniteit te benutten, 
moet een gelijke behandeling van de 
bedrijven in elk geval gegarandeerd 
worden. De koolstofarme transitie 
vergt dan weer veel aandacht voor 
een aanpassing van de werknemers en 
de ontwikkeling van de noodzakelijke 
competenties in een arbeidsmarkt in 
constante evolutie. Hoewel ze alleen 
niet zal volstaan, kan een koolstofbelas-
ting aanzienlijke overheidsinkomsten 
genereren. Zo vormt ze een belangrijk 
instrument om een gepast antwoord 
te kunnen bieden op de uitdagingen 
op het vlak van distributie, waarvoor de 
transitie ons stelt. 
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De analyses zijn verricht door Climact in samenwerking met Prof. Th. Bréchet (UCL), het 
Federaal Planbureau en Oxford Economics. Het rapport (in Engels) is beschikbaar op 
www.klimaat.be/2050.

http://www.my2050.be/2050/nl-be/creeer-je-eigen-scenario/webtool-my2050/
http://www.klimaat.be/2050

