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België heeft nood aan een krachtig 
investeringsimpuls 
Om de grote uitdagingen van de toekomst aan te 
pakken, de achterstand uit het verleden weg te werken 
en de economie vandaag aan te zwengelen, heeft 
België een krachtig investeringsimpuls nodig. 

Vele uitdagingen voor de toekomst.  

De komende jaren moeten tal van grote maatschappelijke uitdagingen 
tegelijkertijd worden aangepakt. België moet onder meer koolstofvrij worden, een 
kernuitstap realiseren, haar energie-afhankelijkheid sterk afbouwen, de vergrijzing 
verwerken, de mobiliteit drastisch verbeteren, een sterk gedigitaliseerde 
samenleving worden, en dit alles zonder aan de welvaart van onze burgers te 
raken en de overheidsfinanciën te doen ontsporen. Om deze transitie te kunnen 
verwezenlijken, zijn massale investeringen vereist in strategische infrastructuur 
zoals energie-, mobiliteits- en telecommunicatienetwerken, maar eveneens op 
gebied van menselijk kapitaal: onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, 
vaardigheden en innovatie. Zowel de overheden, de ondernemingen als de burgers 
dienen hierbij hun rol te spelen. 

In tal van domeinen heeft België zich trouwens uitdrukkelijk geëngageerd op 
internationaal vlak. Bijvoorbeeld, in het kader van de Europa 2020 strategie dient 
het aandeel van hernieuwbare energie in het finale energieverbruik in België tegen 
2020 te stijgen tot 13% (7,9% in 2015), moeten de broeikasgassen in de niet-ETS-
sector met 15% dalen ten opzichte van 2005, terwijl de huidige vooruitzichten 
slechts uitgaan van een daling van 10%, en moeten de uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling toenemen tot 3% van het bbp (2,45% in 2015). 

We hebben echt een probleem. Op het vlak van publieke investeringen kampt 
België vandaag echter met een zware achterstand. Sinds de jaren 1990 fluctueert 
het aandeel aan publieke investeringen in het bbp tussen de 2% en de 2,5%. In 
2015 bedroeg dit 2,4%, één van de laagste niveaus in de Europese Unie. Het 
publieke investeringsritme is zo laag dat België er nog net in slaagt om het 
bestaande publieke kapitaal op peil te houden: de netto publieke investeringen 
bedragen al 25 jaar 0%. In totaal breidt de publieke kapitaalvoorraad dus niet meer 
uit, en aangezien het bbp ondertussen is blijven groeien, is de publieke 

!  !  2

http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgisch-klimaatbeleid/rapportering/verwachte-vooruitgang


	 �

kapitaalratio van 1995 tot 2015 gedaald van 51% tot 36,5% van het bbp. Dit heeft 
alles te maken met de ontsporing van de overheidsschuld en daaropvolgende 
sanering in de jaren 1980, toen er drastisch werd gesneden in de publieke 
investeringen. In de jaren 70 bedroeg het aandeel publieke investeringen in het 
bbp nog 5%. 

Hierdoor is België vandaag niet alleen opgezadeld met een hoge overheidsschuld, 
maar met een verwaarloosde, verouderde en onaangepaste infrastructuur. In het 
jaarlijkse Global Competitiveness Report van het World Economic Forum zakt 
België steeds verder weg op het vlak van de kwaliteit van de infrastructuur. Van 
2006 tot 2017 schoof België van de 11de naar de 24ste plaats. Vooral op het vlak 
van mobiliteit en energie kent België een enorme achterstand, zoals de Europese 
Commissie, het IMF en de Nationale Bank van België unisono hebben 
onderstreept. 

Investeren geeft meteen resultaat.  

De strategische investeringen die België nodig heeft, helpen niet enkel grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, maar hebben ook een duidelijke 
positieve macro-economische impact. Op lange termijn is dit vanzelfsprekend, 
aangezien investeringen de productiviteit en dus het groeipotentieel verhogen. 
Maar ook op korte termijn kan men reeds de vruchten van investeringen plukken 
in termen van hogere groei en werkgelegenheid, omdat de vraag naar 
investeringsgoederen en -diensten de economische activiteit stimuleert. Vooral 
overheidsinvesteringen hebben een heilzaam macro-economisch effect. 

Het Planbureau simuleerde recent wat de impact zou zijn van het structureel 
optrekken van de Belgische overheidsinvesteringen met 0,5 procentpunt van het 
bbp of ongeveer 2 miljard euro per jaar. De kernbevinding was dat de groei en de 
werkgelegenheid aanzienlijk ondersteund zouden worden, zelfs indien de 
investeringsimpuls budgetneutraal is, dit wil zeggen gefinancierd door hogere 
belastingen of lagere overheidsuitgaven. In de basissimulatie zou het bbp na één 
jaar 0,24 procentpunt hoger zijn dan in het basisscenario; na 20 jaar zou het 
verschil al oplopen tot 2,77 procentpunt.  
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Het bewustzijn rond het probleem groeit  

De afgelopen jaren is het bewustzijn gegroeid dat deze situatie niet verder kan. 
Vorig jaar beval de Europese Commissie België zelfs aan om de tekortkomingen 
van investeringen in vervoersinfrastructuur en energieopwekkingscapaciteit te 
verhelpen. Het IMF stipte dezelfde prioritaire sectoren aan, en voegde eraan toe 
dat hiertoe een door alle regeerniveaus overeengekomen globale 
investeringsstrategie essentieel is. Ook de Nationale Bank van België identificeerde 
in haar laatste jaarverslag mobiliteit en energiebevoorrading als de twee cruciale 
domeinen met de hoogste investeringsnood. Gouverneur Jan Smets pleitte hierbij 
voor meer samenwerking tussen de overheid en de privésector, en voor het 
inzetten van het spaargeld van de Belgische huishoudens. 

Op Europees niveau is het Investeringsplan voor Europa of 'Juncker-plan' al jaren 
op poten gezet, waarvan het Europees Fonds voor Strategische Investeringen 
(EFSI) de kern uitmaakt. De bedoeling is om tegen 2020 500 miljard euro vrij te 
maken voor publieke en private investeringen in infrastructuur en kmo’s. Het plan 
werkt via een garantie van 26 miljard van de Europese begroting en van een 
bijdrage van de Europese Investeringsbank van 7,5 miljard euro. In september 2017 
werd al voor 236 miljard euro aan investeringen goedgekeurd. In België betrof het 
onder meer de drie nieuwe windmolenparken op zee (Rentel, Norther en 
Nobelwind), een fonds dat brownfields saneert en financiering voor 2100 kmo’s. 

De federale regering in september 2016 een interfederaal investeringspact 
aangekondigd, een project waar Ecolo-Groen zich direct achter heeft geschaard. 
De bedoeling van het pact was om samen met de gewesten en de 
gemeenschappen investeringen uit te werken op het vlak van energietransitie, 
mobiliteit en digitale agenda, met als horizon 2030. Daarna bleef het een halfjaar 
stil. Eind maart kwam dan een tweede communicatie. De regering stelde een 
indicatief pakket aan investeringen voor die samen goed zouden zijn voor 30 
miljard euro, en benoemde een strategisch comité dat aanbevelingen zal maken. 
De 30 miljard bestaat zowel uit publieke, private als publiek-private investeringen. 
In juni maakte premier Michel bekend dat hij de ambitie van het pact wenst te 
verdubbelen tot 60 miljard euro. 
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De staat van het land 

Plus 
+ Veel private investeringen 

+ Veel spaargeld 

+ Productieve, goed opgeleide werknemers 

Min 

- Geen langetermijnvisie  

- Gebrek aan samenwerking 

- Op weg om klimaatdoelstellingen volledig te missen 

Het antwoord van Ecolo-Groen: BE.invest 2030 

Bij de aanvang steunde Ecolo-Groen deze démarche van de premier. Omdat er 
begin dit jaar nog steeds geen vooruitgang was geboekt, hebben de groenen 
echter besloten een eigen investeringsinitiatief te lanceren: BE.invest 2030.  

In maart begonnen de groenen aan een grote consultatieronde met het 
middenveld en met experten. Het startschot werd gegeven in maart met een 
colloquium waar de algemene probleemstelling werd geschetst in aanwezigheid 
van Bernard Delvaux (SONACA), Marc Leemans (ACV), Karel Van Eetvelt (Unizo), 
Edward Roosens (VBO), Jonathan Holslag (VUB) en Chantal Kegels (Planbureau).  

Daarna volgden een reeks thematische sessies waarin op deelaspecten van een 
investeringsplan werd ingegaan: financiering (met Pierre-Emmanuel Noel van de 
Europese Investeringsbank), renovatie van vastgoed (met Dominik Bach van KfW 
en Jean-Pierre Liebaert van de Confederatie Bouw), investeringen in 
telecommunicatie (met Dominique Leroy van Proximus), investeringen in 
spoorinfrastructuur (met Juliette Walckiers van Inter-Environnement Wallonie) en 
de rol van de FPIM (met CEO Koenraad Van Loo). 

Vervolgens hebben we hard aan ons eigen toekomstproject gewerkt: Ecolo en 
Groen samen op alle beleidsniveaus. Het resultaat stellen we vandaag voor: 
BE.invest 2030.  
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Krachtlijnen van BE.invest 2030 

Op verschillende cruciale punten verschilt BE.invest 2030 fundamenteel van het 
investeringspact van Michel. 

Allereerst kiest BE.invest 2030 resoluut voor de strategische visie: een visie die 
bakens uitzet op de lange termijn. Het investeringspact van Michel gaat niet uit 
van de te realiseren doelstellingen, maar van het uit te geven bedrag. Dit is de 
wereld op zijn kop. Een ambitieus investeringsplan moet in de eerste plaats een 
strategische visie voor de toekomst uitzetten en in tweede instantie de concrete 
projecten uitwerken die bijdragen tot de realisatie van die visie. De strategische 
visie is echter totaal afwezig. Zo is er nog steeds géén energiepact, nog steeds 
géén mobiliteitspact voor Brussel... 

Ten tweede hijst BE.invest 2030 alle bestuursniveaus mee aan boord, van lokaal 
tot Europees. Samenwerking is onontbeerlijk om een dergelijk ambitieus 
investeringsplan tot een goed einde te brengen, al was het maar omdat de 
deelstaten en de lokale besturen samen minstens 6 keer meer investeren dan de 
federale overheid. In de tweede communicatie over het pact van Michel was al 
geen spoor meer terug te vinden van de gemeenschappen, de gewesten en de 
lokale besturen. Het interfederaal pact is dus een federaal pact geworden. 

Ten derde pleit Ecolo-Groen voor een breed beheerkader, met een inclusief 
strategisch comité (met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en 
andere middenveldorganisaties), een nationale stimuleringsbank voor het 
technische en financiële luik en de institutionalisering van burgerparticipatie. Het 
operationele luik van het investeringspact van Michel bestaat slechts uit een 
strategisch comité, dat zelf louter bestaat uit vertegenwoordigers van grote 
bedrijven.  

Ten vierde is BE.invest 2030 een plan voor en door alle Belgen. Burgerparticipatie 
wordt de norm. Burgers worden van bij het begin bij investeringsprojecten 
betrokken worden. Dit in tegenstelling tot het pact van Michel. In het laatste 
rapport van het strategisch comité wordt met geen woord over de Belgische 
burgers gerept. 

Ten vijfde wil Ecolo-Groen met BE.invest 2030 nieuwe projecten ontwikkelen die 
het totale investeringsritme van ons land verhogen. Het investeringspact van 
Michel komt voorlopig vooral neer op een herverpakking van reeds beslist beleid, 
soms zelfs reeds geplande investeringen in de privésector, zoals de uitrol door 
Proximus van haar glasvezelnetwerk. 

Ten slotte gaat BE.invest 2030 evenveel om infrastructuur dan om mensen. In 
onze toekomstvisie zijn gezondheid, onderwijs, innovatie minstens even belangrijk 
als bakstenen, kabels en machines. 
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Investeringspact Michel BE.invest 2030

Focus op het bedrag Focus op de strategische visie

Federaal
Nationaal (federaal, gewesten en 

gemeenschappen, lokale besturen) 
met Europees luik

Beheerkader: enkel bedrijfsleven
Beheerkader: inclusief strategisch 

comité, nationale stimuleringsbank en 
burgerparticipatie

Top down Met alle Belgen

Recyclage beslist beleid
Nieuwe projecten én bijkomende 

investeringen

Infrastructuur Infrastructuur én mensen
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Het BE.invest-plan: 5 nationale uitdagingen voor 2030 

De centrale focus van een goed investeringsplan mag niet het uitgegeven bedrag 
zijn, maar de strategische visie. Het plan moet eerst en vooral een antwoord 
kunnen bieden op de vraag in wat voor samenleving we in de toekomst willen 
leven. Daarom stelt Ecolo-Groen vijf doelstellingen voor die tegen 2030 met het 
BE.invest-plan verwezenlijkt moeten worden. 

Ecolo-Groen ontwikkelde haar plan bewust rond deze vijf speerpunten in de hoop 
het stagnerende investeringsbeleid een duidelijke nieuwe impuls te geven en de 
regeringen te inspireren. 

1. ENERGIE: naar 30% hernieuwbare energie – tegen 
klimaatopwarming en voor gezondere lucht 

In 2030 willen we dat 30% van ons energieverbruik hernieuwbaar is. In 
2015 was dit slechts 7,9%, de doelstelling voor 2020 is 13%. Er is nog geen 
officiële doelstelling vastgelegd voor 2030. 

In de hele EU was het aandeel aan hernieuwbare energie in het verbruik 
16,7% (in Zweden en Finland zelfs 53,9% en 39,3% resp.). De EU-
doelstelling voor 2020 is 20% en voor 2030 27%. 

België hinkt vandaag dus achterop in het Europese peloton. In 2030 wenst 
Ecolo-Groen het beter te doen dan het Europese gemiddelde. Deze 
doelstelling komt overeen met wat de milieuorganisaties vragen. 

Deze doelstelling zal bereikt worden door enerzijds het totale verbruik in te 
dammen, dankzij onder meer een doorgedreven energie-efficiëntie en 
minder verplaatsingen. Anderzijds moet er compromisloos worden ingezet 
op hernieuwbare energie (zon, wind, waterkracht, geothermie, duurzame 
kleinschalige biomassa) en het doen uitdoven van niet-hernieuwbare 
energiebronnen (steenkoolcentrales en grootschalige biomassacentrales 
behoren definitief tot het verleden, schaliegas blijft in de grond en 
aardgascentrales kunnen enkel een rol spelen als overgangstechnologie). 

Deze doelstelling houdt volledig rekening met de kernuitstap in 2025 en 
vormt een tussenstap naar de einddoelstelling van 100% hernieuwbaar en 
fossiele uitstap in 2050. 

2. MOBILITEIT: 30% minder pendeltijd – voor gelukkigere 
pendelaars en competitievere bedrijven 

Volgens een enquête van Samsung in 2014 bedroeg de gemiddelde 
pendeltijd in België 53,2 minuten per dag (26,6 minuten per verplaatsing). 
De cijfers werden bevestigd door een andere enquête uit 2014 van 
Vacature. 
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Hiermee is België de Europese pendelkampioen: van alle Europeanen zijn 
de Belgen het langst onderweg van en naar het werk. Het Europese 
gemiddelde is 45 minuten per dag. Het Verenigd Koninkrijk scoort het best 
met 36,9 minuten. 

Dit heeft te maken met een samenspel aan factoren, in de eerste plaats de 
fileproblematiek, het gebrekkige openbaar vervoer en de grote afstand 
tussen woon- en werkplaats. De lange pendeltijd weegt op het milieu, op de 
economie, en zelfs op de mentale gezondheid, zoals blijkt uit recent 
onderzoek. 

Een 30% kortere pendeltijd komt overeen met 16 minuten minder per dag. 
Dit komt overeen met 2,8 dagen op een jaar met 250 werkdagen. We 
herleiden de gemiddelde pendeltijd dus tot 37,2 minuten per dag, wat zeer 
ambitieus is, maar nog steeds hoger dan het huidige Britse niveau. 

Deze doelstelling moet uiteraard niet in de eerste plaats bereikt worden 
door de snelheid van verplaatsingen op te drijven, maar prioritair door de 
afstand tussen wonen en werken te verkleinen (dankzij bijvoorbeeld 
teleworking, co-working en de versterking van woonkernen). Het is van 
cruciaal belang dat er tegelijkertijd een modal shift plaatsvindt naar minder 
auto- en vrachtwagenverplaatsingen. 

3. DIGITAAL: België Europees kampioen digitalisering  
– voor meer welvaart en welzijn 

België bevindt zich in 2017 op de 6de plaats in de Digital Economy and 
Society Index (DESI) van de Europese Commissie, na Denemarken, Finland, 
Zweden, Nederland en Luxemburg. Dit is vooral te danken aan de 
uitstekende digitale infrastructuur, waar België derde scoort. Op de andere 
dimensies (digitale vaardigheden, internetgebruik, integratie van digitale 
technologie, digitale overheidsdiensten) scoort België echter minder goed 
tot veel slechter. 

In 2030 moet België in de top 3 staan. België moet er in het komende 
decennium alles aan doen om de vruchten van de digitalisering maximaal te 
plukken. Dit is van belang om de welvaart en het welzijn van onze 
samenleving te verhogen, maar is ook essentieel om de ambities van de 
twee andere domeinen energie en mobiliteit te kunnen waarmaken. Het 
belang van digitalisering voor de gezondheidszorg is ook zeer groot, vooral 
op vlak van preventie en ziektemanagement. 

Deze digitale strategie is allesomvattend: infrastructuur (behoud van 
toppositie door verder te investeren in het netwerk, zoals glasvezel), 
digitale vaardigheden, internetgebruik door particulieren en bedrijven, e-
government, e-health en m-health, internet of things, cybersecurity, het 
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verder ontwikkelen van een innovatieve digitale sector (oprichting van 
clusters, bevorderen van start-ups en scale-ups…) en het bevorderen van 
zinvol werk door middel van automatisering.  

Ecolo-Groen maakt hierin echter ook duidelijke maatschappelijke keuzes. 
Digitalisering moet inclusief zijn. De baten van gratis beschikbare kennis en 
netwerken mogen niet toegeëigend worden door een kleine groep 
platformkapitalisten, maar moeten integendeel zoveel mogelijk gedeeld 
worden. Ook het respect voor het privéleven, dat steeds meer wordt 
uitgedaagd door de ontwikkeling van de virtuele sfeer,  is fundamenteel 
voor de groenen. 

  

4. MENSELIJK KAPITAAL: 10% van het bbp besteed aan 
onderwijs, onderzoek & ontwikkeling (O³) – voor 
hoogopgeleide, creatieve burgers 

Investeren gaat over meer dan windmolens, treinen en computers alleen. 
Menselijk kapitaal is onze belangrijkste troef, die we moeten koesteren. Dat 
vereist een permanente inspanning die we willen versterken. Tegen 2030 
moet 10% van ons bbp besteed worden aan onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling (O³). Deze indicator bestaat uit twee delen: 

• Onderwijs: het aandeel van de overheidsuitgaven voor onderwijs in 
het bbp was 6,4% in 2015. 

• Onderzoek en ontwikkeling (O&O): het aandeel van de bruto publieke 
en private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in het bbp was 
2,45% in 2015 (zie Eurostat). Deze indicator maakt deel uit van de 
Europa 2020 doelstellingen, voor België is de doelstelling 3%. 

De som van O&O&O was 8,9% in 2015. Naar 10% gaan ligt zeker binnen 
handbereik voor 2030. 

• Op Europees niveau scoorde België vierde in 2015, na Denemarken, 
Zweden en Finland. Met deze doelstelling streven we het niveau van 
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Denemarken na, de huidige nummer 1 in Europa qua investeren in 
mensen. 

  

5. PUBLIEKE INVESTERINGEN: 4% van het bbp besteed aan 
publieke investeringen – voor een overheid die richting 
wil geven aan de toekomst 

Sinds de jaren 1990 kampt ons land met een schrijnend gebrek aan publieke 
investeringen. In het komende decennium willen we deze trend keren. In 2030 
moeten alle overheden samen 4% van het bbp investeren. In 2015 was dit slechts 
2,4%. Deze doelstelling komt dus neer op een structurele verhoging met 1,6 
procentpunt tot 2030. Dit is realistisch: 4% is het gemiddelde niveau van Frankrijk 
en van Nederland sinds 2000. Toch is dit ook ambitieus: de laatste keer dat de 
publieke investeringsgraad in België hoger dan 4% bedroeg, was in 1983. 

Ecolo-Groen stelt een gelijkmatige jaarlijkse verhoging voor van 0,13 procentpunt 
van het bbp van 2018 tot 2030 (aangezien de cijfers voor 2016 en 2017 nog niet 
beschikbaar zijn, wordt de hypothese gebruikt dat hun niveau gelijk is gebleven 
aan dat van 2015). Dit zou 56 miljard méér publieke investeringen opleveren (in 
euro's van 2016) dan in een scenario waarin de publieke investeringsgraad 
doorheen de periode ongewijzigd op 2,4% was gebleven. Voor deze raming 
werden de groeiprognoses van het Federaal Planbureau gebruikt. 

Deze bijkomende publieke investeringen moeten overeenkomen met de huidige 
verdeling over de verschillende beleidsniveaus: 10% federaal, 60% 
gemeenschappen en gewesten en 30% lokaal. Dat zal het onder meer mogelijk 
maken om inhaalprogramma’s te voorzien voor de infrastructuur van gewesten en 
gemeenschappen: renovatie en bouw van scholen, zorginfrastructuur, sociale 
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woningen, milieu en natuur… Het zal het ook bijdragen tot de verwezenlijking van 
de 4 bovenstaande doelstellingen.  

De groenen doen het zo veel beter dan het investeringspact van Michel. Ten eerste 
betreft de 4%-doelstelling van Ecolo-Groen louter publieke investeringen. Ten 
tweede is het Ecolo-Groen wel degelijk om bijkomende investeringen, d.w.z. 
investeringen die het publieke investeringsritme verhogen. 
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Nationale projecten 
In wat voor samenleving willen we leven in 2030? De 
volgende nationale projecten die Ecolo-Groen 
voorstelt, lichten een tip van de sluier op. Sommige 
voorstellen zijn al zeer gedetailleerd uitgewerkt, 
anderen bevinden zich eerder in een conceptfase. 
Samen vormen de projecten een pakket aan prioritaire 
investeringen, maar uiteraard is dit slechts een niet-
exhaustieve lijst, waar nog talloze projecten moeten 
bijkomen. 

Nul op de meter 

België lanceert een krachtig energierenovatie- en opwekkingsprogramma voor 
residentieel vastgoed (waaronder sociale woningen), commercieel vastgoed en 
overheidsgebouwen. Hierbij worden de federale en gewestelijke inspanningen 
(premies, fiscale voordelen…) gecoördineerd. Het gaat enerzijds om 
energierenovatie, waarbij het energieverbruik van woningen en gebouwen 
drastisch beperkt wordt. Anderzijds gaat het om investeringen in decentrale 
hernieuwbare energieopwekking (zonne-energie, maar ook warmtepompen, mini-
warmtekrachtkoppelingen…). Beide luiken samen hebben de bedoeling om 
woningen, kantoren en andere gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal te 
maken (wat betekent dat elk gebouw minimum evenveel energie opwekt als het 
zelf nodig heeft). Het model is het "nul op de meter programma" van Nederland, 
dat bestaande woningen energieneutraal maakt waardoor ze nul op de meter 
aangeven. 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met derdebetalerssytemen, waarbij een 
investeerder (een bank, fonds, privépersoon…) het geld voorschiet. Het gezin of 
het bedrijf betaalt deze over een bepaalde termijn terug en kan er, dankzij de 
gedaalde energiefactuur, vanaf het begin meer geld aan overhouden. Voor lage 
inkomens en sociale woningen en/of waar energierenovatie onvoldoende rendabel 
is, leggen de overheden bij. 

Het is aan de gewesten om in dit kader ook fors te investeren in zonnedaken. 
Vlaanderen dient tegen 2020 in 870 MW bijkomend fotovoltaïsch vermogen bij 
particulieren moeten investeren, of bijna 220.000 nieuwe installaties van 4 kWp. 
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Dat doen we niet door extra subsidies te geven, maar door de 
investeringsinspanning te faciliteren via een Vlaams rollend zonnefonds. Dat fonds 
moet mensen toelaten te investeren in zonnepanelen op eigen dak of om te 
participeren in zonnepanelen op publieke gebouwen in hun buurt. 

Ook de overheid doet zijn duit in het zakje. De Regie der Gebouwen moet een veel 
ambitieuzer beleid voeren rond de energie-efficiëntie van de 1121 gebouwen 
onder haar beheer. Het milieubeleid moet een speerpunt worden van de 
organisatie. Een startbudget wordt vrijgemaakt voor een rollend investeringsfonds 
in energie-efficiëntie en duurzaam materiaalbeheer: de uitgespaarde kosten van 
de eerste projecten financieren de volgende projecten. Vanaf 2018 moeten alle 
nieuwe overheidsgebouwen energie- en CO2-neutraal zijn. 

Wind op zee en op land 

Windenergie is een essentiële bouwsteen in het energielandschap van morgen en 
een onontbeerlijke pijler in de energiebevoorrading van het post-nucleaire 
tijdperk. Momenteel is er 877 MW offshore windenergie operationeel. Tegen 2020 
zou er nog 1235 MW moeten bijkomen van de drie parken Seastar, Mermaid en 
Northwester. Recent heeft de federale regering echter grote onduidelijkheid 
gecreëerd over de concessies voor de drie parken, wat ongelooflijk ongunstig voor 
het investeringsklimaat. Investeringszekerheid is cruciaal. Tegen 2030 heeft België 
2000 MW extra capaciteit nodig, om tot een totale capaciteit van windenergie op 
zee te komen van meer dan 4 GW. 

In het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026, dat momenteel in 
voorbereiding is, moet er daarom een nieuwe zone worden voorzien voor 
windenergie op zee, met aandacht voor het behoud van de biodiversiteit en de 
ecologische waarde van de Noordzee. Eventueel kunnen andere activiteiten, zoals 
visserij, worden gecombineerd met de uitbouw van de windmolens op zee. Door 
het bouwen van krachtigere modellen kan er efficiënt worden omgegaan met de 
beschikbare ruimte in het Belgische deel van de Noordzee. Aangezien de 
productiekost van offshore windenergie een duikvlucht neemt, kan de 
voorgestelde verdubbeling van de capaciteit van 2020 tot 2030 er komen met een 
minimum aan subsidies. Om snel in te spelen op de razendsnel wijzigende 
marktevoluties en om oversubsidiëring te vermijden, kiest Ecolo-Groen bij de 
bouw van de nieuwe parken voor openbare aanbestedingen zoals in Nederland en 
Duitsland in plaats van het huidige concessiemodel. 

Naast de uitbouw van windenergie op zee, wordt onderzoek gevoerd naar andere 
vormen van offshore elektriciteitsopwekking (golfslag...). In de nieuw aangeduide 
zone kunnen nieuwe technieken ontwikkeld en getest worden. Er wordt ook 
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gezocht naar mogelijkheden om burgers te laten participeren in de windturbines 
op zee. 

De gewesten zijn verantwoordelijk voor investeringen in wind op land. Tegen 2020 
zou Vlaanderen minstens 1500 MW bijkomende windturbines op land moeten 
realiseren, en minstens 3000 MW tegen 2030. Daarbij wordt gestreefd naar een 
maximale participatie van burgers: projectontwikkelaars worden bij decreet 
verplicht om 50% van hun project open te stellen voor rechtstreekse participatie 
van omwonenden en gebruikers. 

Batterijfabriek 

Batterijen zullen in de economie van morgen een uiterst belangrijke rol spelen. 
Elektrische voertuigen (wagens, fietsen, monowheels…) zijn aan een grote opmars 
bezig. Deze voertuigen lijken steeds meer incontournable te worden om de 
mobiliteit fossielvrij te maken. Daarnaast zullen batterijen om zelf of in een lokaal 
netwerk geproduceerde hernieuwbare energie op te slaan in de komende jaren 
een forse groei kennen, hand in hand met de verdere expansie van zonnepanelen.  

Eens elektrische wagens en thuisbatterijen een bepaalde kritische massa 
overschrijden, zullen ze als gedecentraliseerd opslagnetwerk voor elektriciteit een 
rol spelen in het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod in het toekomstige, 
gedecentraliseerde systeem van elektriciteitsproductie.  

Vandaag worden batterijen voor elektrische voertuigen echter nauwelijks in 
Europa geproduceerd; ze worden uit Azië en de Verenigde Staten geïmporteerd. 
België moet er alles aan doen om een Europees voorloper te worden in 
batterijproductie. Ons land beschikt over tal van troeven: bedrijven met de vereiste 
knowhow (Umicore, Solvay…), de productie van elektrische Audi's in Vorst... De 
overheden in ons land moeten een joint venture met de privésector lanceren om 
een dergelijk bedrijf uit de grond te stampen. Wat de locatie van de fabriek betreft, 
lijkt de verlaten Caterpillar-site ons geschikt.  

Watersnelwegen 

Waterwegen zijn van groot belang om vrachtwagens van de weg te krijgen. In 
Vlaanderen kunnen nog een reeks flessenhalzen worden weggewerkt, zoals op het 
Albertkanaal, de toegang tot de haven van Luik, het Zeekanaal, de Seine-Schelde 
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verbinding of de verbinding Antwerpen-Brussel. De waterwegen in Wallonië 
hebben een beperkte capaciteit. Daarom stelt Ecolo-Groen een verdieping van de 
bestaande Waalse waterwegen voor in twee stappen. Eerst wordt de capaciteit van 
Pommerœul (aan de Franse grens nabij Valenciennes) tot Auvelais (na Charleroi) 
verhoogd om over de gehele Waalse oost-west-as een tonnage van 2000 te 
garanderen. In een tweede fase wordt de Maas van Ivoz-Ramet (nabij Luik) tot 
Namen verdiept en de Samber van Namen tot Marchienne-au-Pont (bij Charleroi), 
zodat de capaciteit van Luik tot Charleroi naar 5000 neigt. Sluizen en 
scheepsliften dienen ook 24/7 bemand te zijn. 

Treinland 

In de transitie naar duurzame mobiliteit zijn meer investeringen in het spoor 
absoluut noodzakelijk. Zowel voor het reizigers- als voor het goederenverkeer. 
Maar federaal werd de laatste jaren juist zwaar bespaard op de investeringen van 
Infrabel en de NMBS. Het totaal investeringsvolume van Infrabel en NMBS samen 
ging achteruit van 2 miljard naar 1,5 en ten slotte naar 1,35 miljard per jaar. Er is 
geen langetermijnplanning, enkel een plan tot 2020. Tot dan gaan 5 miljard aan 
investeringen verloren. Dat wordt slechts ten dele gecompenseerd door een lening 
van één miljard. 

Brussels Expresnet.  

Het Brussels Expresnet (BEN) wordt versneld uitgerold. Dit gebeurt in twee fasen. 
In een eerste fase, zonder investering in infrastructuur, wordt enkel de uitbating 
van de bestaande lijnen en secundaire stations verhoogd, ook 's avonds en in het 
weekend, met frequenties van een kwartier. In vele gevallen volstaat hiervoor een 
uitbating via "light-rail". In een tweede fase worden 6 nieuwe stations gecreëerd: 
Ganshoren, Koninklijke Parken (dat het Albert I-park, het Boudewijnpark en het UZ 
zou bedienen), Laken, Berenkuil, Josaphatpark en Sint-Joost.  

Tegelijkertijd worden de voorstadsnetten rond de vier andere grote agglomeraties 
(Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi - ANGELIC) ontwikkeld. Parallel hieraan moeten 
de gewesten investeren in de versterking van de commerciële snelheid van het 
openbaar vervoer (vertramming, bussen in eigen bedding). 

Een Nationaal Expresnet.  

Het bijzonder fijnmazige Belgische spoornetwerk maakt het mogelijk om een 
globaal netwerk van "aansluitingsknooppunten" in te voeren, naar Zwitsers model. 
Dit model zou de intermodaliteit van het spoor met andere vervoersmodi 
aanzienlijk verbeteren. Op de aansluitingsknooppunten wordt meermaals per uur 
een "ontmoeting" georganiseerd tussen de treinen en de andere vervoersmiddelen 
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(bussen, trams...). Op deze manier kan de reiziger met zo weinig mogelijk 
tijdverlies overstappen en blijven de treinen minder lang in het station. Dit model 
neemt het gewenste uurrooster als startpunt en als leidraad voor alle 
investeringen. Cruciaal voor het succes van dit model is uiteraard de stiptheid en 
de verhoging van de snelheid. Daarom dient stiptheid prioritair te worden via 
belangrijke investeringen in het onderhoud en de vernieuwing van de 
infrastructuur en in de beveiliging van gevaarlijke punten. We denken bijvoorbeeld 
aan de lijn Brussel-Namen-Luxemburg, waar de reistijd volledig is ontspoord. Dit 
model zal tegen 2030 gerealiseerd worden, met een minimale frequentie van een 
half uur op alle lijnen en van een kwartier op de belangrijkste lijnen. Dit plan wordt 
dan ook de ruggengraat van investeringen in het openbaar vervoer door de Lijn, 
MIVB en TEC. 

Een Europees Expresnet.  

De democratisering van vliegreizen op korte afstanden creëert een groot 
milieuprobleem. Een vliegreis stoot immers 10 tot 15 keer meer CO2 per reiziger 
uit dan dezelfde reis met de hogesnelheidstrein, terwijl de reistijd van de 
hogesnelheidstrein kan concurreren met het vliegtuig op een afstand van minder 
dan 1000km. Tegen 2030 moeten reizen met hogesnelheidstrein van minder dan 
500km altijd interessanter zijn dan vliegreizen. Hiertoe moeten de bestaande 
Europese hogesnelheidsnetten veel meer integreren. Tegen 2030 zouden alle 
steden van minstens 500.000 inwoners bereikbaar moeten zijn. Daarnaast 
moeten de relatieve tarieven ook worden aangepast ten voordele van de 
hogesnelheidstrein en worden nachttreinen aangemoedigd. 

Goederenvervoer per trein.  

De groenen pleiten voor een modal shift: niet alleen naar meer vrachtverkeer over 
het water, maar ook meer vrachtverkeer over het spoor. De ontsluiting via het 
spoor van onze nationale havens verdient daarbij absolute prioriteit. 

Co-working in satellietkantoren 

Eén van de beste manieren om de pendeltijd in te korten is om de pendelafstand 
sterk terug te dringen. Dit kan door meer van thuis uit te werken, maar ook door te 
werken vanuit satellietkantoren: gedeelde, flexibele, hypergeconnecteerde 
kantoren die in het stadsweefsel geïntegreerd zijn. Hypergeconnecteerd slaat 
zowel op het digitale als het mobiliteitsaspect. Enerzijds beschikken de kantoren 
over alle noodzakelijke digitale infrastructuur. Anderzijds worden ze uitgebouwd 
op knooppunten van openbaar vervoer. De kantoren worden geïntegreerd met 
crèches, winkels, horeca, woningen... Ook zelfstandigen, freelancers en 
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verenigingen kunnen er gebruik van maken. Zo wordt tegelijk ingezet op 
duurzame mobiliteit, digitalisering, werkbaar werk, energiebesparing, 
samenwerking en kruisbestuiving van ideeën. Voor bedrijven is er dan weer het 
voordeel dat satellietkantoren hun rekruteringsgebied vergroot. 

Satellietkantoren worden prioritair ontwikkeld op plaatsen waar veel lange-
afstands-pendelaars vertrekken. We denken onder meer aan de bestaande 
satellietkantoren van de gewestelijke en federale overheden die worden 
opengesteld voor externen en aan onderbenutte gebouwen aan IC-, IR- en goed 
bediende L-stations overal in België. De ontwikkeling van satellietkantoren gebeurt 
via PPS. NMBS, gewestelijke en federale overheden, lokale besturen zijn hierin 
belangrijke publieke partners. In tientallen Nederlandse stations werden intussen 
al werkplekken ingericht waar pendelaars en andere gebruikers tegen betaling 
gebruik van kunnen maken. Dit "Station2Station"-project is een joint venture 
tussen een private partner en de Nederlandse spoorwegoperator NS. 

Zinneke Valley 

Ecolo-Groen pleit voor een cluster van digitale activiteiten in de hoofdstad waar 
gevestigde ondernemingen (zoals Proximus), start-ups, scale-ups, talent en 
kapitaal in de digitale sector elkaar kunnen vinden. De analogie met Silicon Valley 
in Californië is niet toevallig: deze cluster moet het kloppend hart worden van de 
digitale sector in België. Dit zal de innovatie bevorderen die ons land nodig heeft 
om digitaal kampioen in Europa te worden. De Noordwijk in Brussel beschikt over 
de nodige troeven voor een dergelijk project, met zijn overvloed aan 
kantoorruimten en zijn ligging tussen het Noordstation, het drukste station van 
het land, en de kanaalzone die volop in ontwikkeling is.  

Zinneke Valley zou bovendien een hefboom zijn om de Noordwijk een ziel te 
geven, en een nieuw elan na het wegtrekken van de Vlaamse administratie. Ten 
slotte zou Zinneke Valley een verdere impuls geven aan de bestaande digitale 
initiatieven in de hoofdstad die digitale vaardigheden bijbrengen aan jongeren, 
zoals Be Central en MolenGeek. Zo wordt dit een inclusief project dat meerwaarde 
biedt voor de huidige inwoners.  

Zinneke Valley is een prioritair project, maar onvoldoende om onze digitale 
doelstelling te halen. Daarom wil Ecolo-Groen dezelfde filosofie aanwenden voor 
digitale investeringen in de rest van het land: zowel infrastructuur als 
competenties, clustervorming en inclusiviteit.  
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Brabantse maakplaatsen 

Uplace wordt een maakplaats. In plaats van een achterhaald gigantisch 
shoppingcenter, wordt de 250 ha grote reconversiezone Machelen/Vilvoorde 
(tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel) gerecycleerd tot 
een hub voor groene innovatie en voor innoverende ecologische bedrijven. Dit 
schept nieuwe perspectieven voor een duurzame maakindustrie zowel in Brussel 
als in de Vlaamse rand om zo oude industriële sites in de stad en de rand een 
nieuw leven te geven. Het Brussels gewest, de Vlaamse rand, Brusselse en 
Vlaamse gemeenten kunnen samenwerken; de provincie Vlaams-Brabant en de 
POM kunnen een trekkersrol vervullen. Dit ligt in lijn met het voorstel "Productive 
Bxl", uitgewerkt door milieubewegingen en Architecture Workroom Brussels. 

De stationsbuurt van Ottignies wordt een maakplaats. Waals-Brabant is een 
innovatiebekken, dankzij de nabijheid van de universiteiten, van dynamische 
economische en wetenschappelijke activiteiten en van belangrijke 
communicatieassen. Rond het station van Ottignies wordt sinds 2012 een groots 
reconversieproject bestudeerd. De grote lijnen ervan werden vastgelegd door een 
masterplan op 15 ha rond het toekomstige station. Dit project is een kans om een 
nieuwe, duurzame wijk te creëren, gericht naar de toekomst, die verder gaat dan 
de loutere optimalisatie van woningen. Nieuwe technologieën maken het mogelijk 
om producten te co-creëren en co-produceren in kleine, afzonderlijke structuren. 
Deze nieuwe wijk van Ottignies, gelegen naast één van de grootste Waalse 
stations, op 20 km van Brussel, tussen de UCL en de ULB, zou een voorloper 
kunnen worden van de economie van de toekomst: een netwerk van fab labs 
(kleinschalige onderzoeks- en productieateliers), die zich op een dynamische 
manier integreren in een zone met ook kantoren, handel en woningen. 

Warmte.be 

Diepe geothermie. 

Diepe geothermie is het verwarmen met warm water uit de diepe ondergrond. 
Hiervoor is echter een specifieke geologische structuur nodig, namelijk een 
voldoende diepte en een goede doorlaatbaarheid van water. Twee streken in 
België voldoen hieraan: de Kempen en een deel van Henegouwen. In Mol voert de 
onderzoeksinstelling VITO al een aantal jaren proefprojecten uit. De eerste 
steenlegging van de geothermiecentrale in Mol is gepland voor oktober 2017 
(capaciteit 5 MW, 30 miljoen euro). De bedoeling is om in een eerste instantie in te 
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zetten op onderzoek en ontwikkeling om de technologie daarna uit te rollen in de 
twee streken. 

Groene warmtenetten.  

In de komende 20 jaar is het niet meer dan logisch om maximaal gebruik te maken 
van de grote hoeveelheden restwarmte die beschikbaar zijn, m.n. warmte 
afkomstig van de industrie en van afvalverbrandingsovens. Dat is een taak voor de 
gewesten. Op langere termijn echter mag verwacht worden dat enerzijds, door 
procesverbetering in de bedrijven zelf de hoeveelheid restwarmte die vrijkomt in 
het productieproces, gradueel zal verminderen (restwarmte kan via 
warmtepompen opgewaardeerd worden tot proceswarmte die in het bedrijf zelf 
terug wordt ingezet) en dat anderzijds in het kader van een circulaire economie 
afvalstoffen steeds meer zullen hergebruikt worden als grondstoffen, dat dus 
steeds minder afval verbrand zal worden. 

Waar warmtenetten in een eerste fase dus vooral kunnen draaien op beschikbare 
restwarmte, zullen de gewesten in een volgende fase moeten zorgen voor een 
vergroening van de warmtenetten en ervoor zorgen dat die vooral hernieuwbare 
warmte vervoeren, opgewekt uit 100% hernieuwbare energie (zonnecollectoren, 
groene stroom, kleinschalige projecten voor biogas of biomassa, geothermie). Op 
plaatsen met een groot potentieel aan restwarmte is het aangewezen 
warmtenetten uit te bouwen die in een eerste periode vooral restwarmte 
vervoeren. Dit dient niet enkel plaats te vinden bij de aanleg van nieuwe wijken, 
maar ook in bestaande wijken waar al een gasnet ligt. In plaats van het volledige 
gasnet om te vormen van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, geven we bij de 
vervanging van gasleidingen, waar mogelijk en relevant, de voorkeur aan de 
vervanging van gasnetten door warmtenetten. 

Tomas-Instituut 

Kernenergie is de energiebron van het verleden. Al vijftig jaar lang worden er 
oplossingen gezocht voor de problematiek van het kernafval, maar nog steeds is 
er door onze regering geen beleidskeuze gemaakt wat betreft de berging en het 
beheer het hoogradioactief afval. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK, Mol) 
en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE, Fleurus) fuseren tot één 
enkel Instituut voor Nucleaire Veiligheid, Ontmanteling en Geneeskunde, dat het 
Tomas-instituut zal heten, naar de patroonheilige van de ingenieurs. 

Dit instituut moet uitgroeien tot hét toonaangevend expertisecentrum in Europa 
op het vlak van veiligheid, afvalbeheer, ontmanteling van centrales en medische 
toepassingen. Het instituut wordt ook verantwoordelijk voor de operationele 
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uitvoering van kernuitstappen, in de eerste plaats in België. Op die manier wordt 
de nucleaire tewerkstelling behouden en wordt ingezet op de toekomst. Nu steeds 
meer landen beslissen om kerncentrales te sluiten, vormt dit een ongelooflijke 
kans op vlak van onderzoek & ontwikkeling, innovatie en dus jobcreatie. 

Bouwen voor mensen 

In ons land, in beide gemeenschappen, zijn er grote noden op vlak van onderwijs, 
zorg en huisvesting. Een volwaardig nationaal investeringsplan maakt ook daar een 
prioriteit van. Ons plan is er niet alleen een van windmolens of digitale industrie, 
maar ook van scholen, ziekenhuizen en sociale woningen. Met het optrekken van 
de publieke investeringen tot 4% van BBP en de uitgaven inzake onderzoek, 
ontwikkeling én onderwijs op te drijven tot het niveau van 10% BBP maakt Ecolo-
Groen daar ook ruimte voor. Het zou trouwens ook goed zijn als ook inzake sociale 
infrastructuur zoveel mogelijk wordt samengewerkt vanuit een nationaal plan, 
zeker voor de voorzieningen in onze hoofdstad.  

Bij deze nieuwe infrastructuur moet energie-efficiëntie steevast centraal staan, 
zeker ook in de sociale huisvesting. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW) noteerde bij de lokale maatschappijen en verhuurkantoren in 2016 de 
oplevering van bijna 2600 nieuwe woningen voor een totaal bedrag van 475 
miljoen €. Voor nieuwe projecten wees de VMSW voor 1,1 miljard € aan 
financiering toe. Om de verhouding te illustreren: de VMSW heeft 28,5 miljoen € 
om premies voor rationeel energiegebruik aan SHM’s toe te kennen (eind 2016 
waren twee derden van dat budget opgebruikt). Voorts kreeg de VMSW in de 
periode 2013-2016 voor 7,8 miljoen € uit het Vlaams Klimaatfonds. Voor de 
periode 2017-2019 krijgt de VMSW 20 miljoen € per jaar uit dat fonds. VMSW en 
de lokale SHM’s zouden (ook naar eigen zeggen) veel meer kunnen doen met 
meer middelen. 

Sportstad 

De wereldstad Brussel heeft nood aan een sportcomplex met een even grote 
uitstraling. Op de Heizelvlakte, op de site van het Koning Boudewijnstadion komt 
een Internationale Sportstad. Dit polyvalente complex moet de thuishaven worden 
van internationale voetbalwedstrijden zoals wedstrijden van de Rode Duivels en de 
Red Flames, belangrijke atletiekevenementen zoals de memorial Van Damme en 
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andere grote sportieve treffens (rugby, hockey, basketbal…). De Sportstad zal 
voldoen aan de hoogste kwaliteits- en energiestandaarden. Bovenal zal het een 
verbindend project worden. Er zal een maximale openheid zijn naar de bevolking 
en naar de sportploegen in de buurgemeenten toe. Naast de verschillende 
bevoegde overheden worden de sportfederaties en de bevolking nauw betrokken 
bij het project. 

Hoe? De instrumenten 

Ecolo-Groen stelt een reeks instrumenten voor die aangewend kunnen worden om 
de strategische investeringen voor 2030 mogelijk te maken. De voorstellen 
beperken zich absoluut niet tot de financiering. In de privésector is er bijvoorbeeld 
geen tekort aan geld. Daar is vooral een duidelijk en stabiel investeringskader 
nodig om projecten mogelijk en rendabel te maken. Instrumenten zoals het 
vastleggen van ambitieuze productnormen en administratieve vereenvoudiging 
zijn minstens even belangrijk. 

1. Nationale ontwikkelingsbank 

De federale overheid en de deelstaten richten samen een nationale 
ontwikkelingsbank op die het strategisch investeringsbeleid op lange termijn 
concretiseert, financiert, coördineert en faciliteert. Deze interfederale instelling 
moet een krachtige financiële arm worden die duidelijk de richting aangeeft aan 
alle betrokken publieke en private actoren: lokale besturen, bedrijven, 
investeerders, huishoudens, de regionale en federale investeringsmaatschappijen, 
de Europese Investeringsbank…  

Voor de horizon 2030 moet deze instelling prioritair worden ingezet voor 
investeringen in grote infrastructuurnetwerken: energie-, mobiliteits- en digitale 
netwerken. Met ook mogelijkheid van groene obligaties (green bonds) of de 
ondersteuning van derdebetalerssystemen in het kader van het “nul op de meter”-
programma. De Duitse nationale ontwikkelingsbank KfW staat hiervoor model. 

De bank Belfius heeft een aantal interessante kenmerken die uitermate geschikt 
zijn voor een dergelijke instelling: voor 100% in staatshanden, expertise in 
financiering van lokale besturen en social profit, nauwe samenwerking met 
Europese Investeringsbank, een zekere maatschappelijke missie... In plaats van 
Belfius zomaar te verkopen, zou deze kunnen uitgroeien tot de nationale 
ontwikkelingsbank die België nodig heeft. 

2. Actieve aandeelhouder 

De strategie bij publieke activa moet zijn: ofwel actief beheer omwille van 
strategisch belang, ofwel verkoop. Ecolo-Groen past voor de filosofie van "passieve 
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melkkoeien" zoals BNP Paribas Fortis of het Congrespaleis. De opbrengst van de 
verkoop van de niet-strategisch geachte activa wordt voor een groot deel 
geherinvesteerd, prioritair in de geformuleerde uitdagingen. Dit kan op korte 
termijn een budgettaire impact hebben omdat stabiele dividendenstromen 
vervangen worden door het rendement van nog op te starten investeringen. Op 
lange termijn zal de impact echter minstens neutraal zijn, omdat geïnvesteerd zal 
worden in projecten die het Belgisch groeipotentieel opkrikken. Daarnaast stelt 
Ecolo-Groen voor om de winsten van publieke investeringsmaatschappijen op 
middellange termijn voor de volle 100% te herinvesteren, in plaats van deze naar 
de begroting te doen vloeien om lopende uitgaven te dekken. 

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) heeft honderden 
miljoenen aan slapende middelen, terwijl het team te klein is om haar 
investeringscapaciteit sterk uit te bouwen. Het inzetten van de FPIM moet een 
prioriteit worden; elke euro die in FPIM geïnvesteerd wordt zal een veelvoud 
opbrengen. FPIM moet ook veel voluntaristischer zijn in haar investeringsbeleid. 

PMV zit op een portefeuille van 1,2 miljard €: enerzijds  investeringen in 
infrastructuur, anderzijds financiering bedrijfsinvesteringen. PMV is zodoende een 
zeer belangrijk vehikel voor de economie in Vlaanderen. De huidige Vlaamse 
regering houdt meer toezicht, alleen is haar visie niet meteen helder en 
transparant. Waar moeten die investeringen en bedrijfsfinancieringen Vlaanderen 
op langere termijn brengen? Meer klemtoon nodig op ontwikkeling circulaire 
economie en op verduurzaming (investeringen op het vlak van energie, klimaat,…). 

De Brusselse GIMB kan vertrekt momenteel te weinig vanuit haar publieke 
opdracht. Ecolo-Groen wenst dat de Brusselse investeringsmaatschappij zich veel 
meer toelegt op duurzame investeringen in Brussel. 

3. Divestment 

De energietransitie zal niet enkel verwezenlijkt worden door in hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie te investeren, maar ook door de investeringen in de 
fossiele en nucleaire sector stop te zetten. ‘Divestment’ is noodzakelijk om drie 
redenen. Ten eerste is het een krachtig signaal naar de sector en de samenleving 
als geheel dat de energietransitie onafwendbaar is. Ten tweede getuigt divestment 
steeds meer van gezond financieel beheer. In een fossielvrije toekomst zijn 
bedrijven die olie en gas ontginnen en transporteren immers gedoemd om te 
verdwijnen. Ten derde maakt desinvestering middelen vrij die in de sectoren van 
morgen kunnen worden ingezet.  

Concreet betekent dit dat alle overheden hun investeringen in de fossiele en 
nucleaire energiesector zo snel mogelijk afbouwen. Dat geldt ook voor alle 
entiteiten waarover de publieke sector zeggenschap heeft: 
investeringsmaatschappijen zoals de FPIM, bedrijven waar de overheid 
meerderheidsaandeelhouder is zoals Belfius, pensioenfondsen…  
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Divestment kan ook worden aangemoedigd via de pensioenfondsen van de 
tweede en derde pijler. Deze zijn goed voor tientallen miljarden aan activa. 
Enerzijds dienen de pensioenfondsen die de fondsen in de tweede en derde pijler 
beheren, deze middelen te desinvesteren uit fossiele brandstoffen en kernenergie. 
Anderzijds moeten pensioenfondsen een toenemend deel van hun activa beleggen 
in duurzame activiteiten (zie ook het wetsvoorstel van Ecolo-Groen). Hiertoe 
baseren zij zich op een permanente evaluatie van duurzame 
noteringsagentschappen die door de federale overheid erkend worden. 

4. Beter met PPS 

Publiek-private samenwerking (PPS) kan voor overheden een interessant 
instrument vormen om de creativiteit van de privésector te mobiliseren en om zich 
in te dekken voor de risico's verwant aan grote projecten, mits de inachtneming 
van een aantal voorwaarden. PPS-constructies laten echter in bepaalde gevallen 
ook toe om de privésector projecten voor de publieke sector te laten financieren 
en dus om investeringsuitgaven uit de begroting te houden (te "deconsolideren"). 
Dat laatste mag echter nooit de primaire doelstelling van een PPS zijn. De 
verschillende overheden in België zijn immers zo creatief geweest in het opzetten 
van PPS-structuren buiten de begroting dat Europa heeft moeten ingrijpen door 
de gewesten te verplichten om vele constructies in de boeken te nemen. 

Voor Ecolo-Groen is de tijd aangebroken om met een nieuwe blik naar publiek-
private samenwerking te kijken: 

• Vandaag gebeurt het opzetten van PPS-structuren nog te veel ad hoc. Daarom 
is het nodig om het beheer van PPS-structuren op alle niveaus te stroomlijnen 
door de ontwikkeling van modelcontracten en de uitwisseling van best 
practices, zodat elk project niet van nul begint. 

• Het is belangrijk dat PPS-constructies ingebed zijn in een langetermijnvisie 
rond infrastructuur die regeringsperiodes overschrijdt. 

• Geen micro-management meer. Om bepaalde infrastructuurproblemen aan te 
pakken, worden grote wedstrijden uitgeschreven, waarbij partners een ruime 
ontwerpvrijheid krijgen om vooraf vastgelegde doelstellingen te bereiken. 

• De coördinatie en opvolging van alternatief gefinancierde investeringen (van 
DBFM tot concessie), gebeurt best in de handen van één minister (bijvoorbeeld 
de minister van Begroting en Financiën). 

• Een overheid mag bij een investering ‘waar voor haar geld’ vragen. Ze kijkt 
daarbij niet alleen naar de financiële kosten, maar heeft ook oog voor 
materiële en operationele aspecten, en voor de maatschappelijke 
meerwaarde. 
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5. BE.invest-fonds 

De overheden richten een groot investeringsfonds op waarin particulieren en tot 
op een zekere hoogte professionele partijen kunnen beleggen: het BE.invest-
fonds. Dat fonds zal investeren in de strategische domeinen: hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie, digitalisering, etc. Het kan bijvoorbeeld een grote rol 
spelen in de financiering van het “nul op de meter”-programma. Het moet wel 
degelijk gaan om projecten die zowel nieuw als écht duurzaam zijn. Van 
herverpakking of van greenwashing kan geen sprake zijn.  

De overheid moedigt deelnames op verschillende manieren aan, onder meer via 
een lager tarief van roerende voorheffing en een grote reclamecampagne. Het 
doel van deze maatregel is het aantrekken van privaat geld dat gedeconsolideerd 
is, dus de overheden stellen zich niet garant. Het fonds wordt beheerd door de 
nationale ontwikkelingsbank. 

Zo kan elke Belg letterlijk en figuurlijk aandeelhouder van BE.invest 2030 worden.  

6. Slimme fiscaliteit 

Een duidelijk fiscaal kader dat de juiste incentives geeft, is essentieel voor een 
gezond investeringsklimaat.  

Allereerst voltooien we de taxshift. Enerzijds spitsen we de vermindering van de 
sociale bijdragen toe op de laagste lonen. Zo zullen laaggeschoolden ten volle de 
vruchten kunnen plukken van de hogere jobcreatie die BE.invest 2030 zal 
veroorzaken. Anderzijds willen we, in tegenstelling tot de huidige federale 
regering, de taxshift wel degelijk financieren. Dat doen we met lasten op kapitaal 
en op milieuvervuiling. Op het vlak van ecofiscaliteit bengelt België helemaal 
achteraan het Europese peloton. Geen enkel ander EU-land haalt een kleiner 
aandeel van haar ontvangsten uit milieubelastingen. Groene fiscaliteit is niet alleen 
goed voor het milieu, het is ook een stimulans voor innovatie en duurzame 
productontwikkeling. Om onze fiscaliteit te vergroenen, denken we in de eerste 
plaats aan de totale hervorming van het fiscaal voordeel op bedrijfswagens, dat 
files en luchtvervuiling subsidieert. Ook een slimme kilometerheffing moet er zo 
spoedig mogelijk komen. 

Ten tweede steunt Ecolo-Groen de filosofie van de geplande hervorming van de 
vennootschapsbelasting, die meer op maat van kmo’s zal zijn en achterpoortjes 
voor multinationals zal sluiten. Een meer rechtvaardige en eenvoudige 
vennootschapsbelasting met een lager nominaal tarief zal zeker bijdragen tot het 
algemeen investeringsklimaat. Al is het wel uitkijken naar de kleine letters van de 
hervorming en blijven we erover waken dat de hervorming daadwerkelijk 
budgetneutraal zal zijn. 

Ten slotte moet ons stelsel van btw verduurzaamd worden. Ecolo-Groen stelt de 
volgende pistes voor: 
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• Het verlaagd tarief van 6% voor bepaalde arbeidsintensieve reparatiediensten 
(herstellingen van fietsen, schoenen, lederwaren en kleding en 
huishoudlinnen) wordt uitgebreid naar alle herstellingsdiensten. Er is vandaag 
al een debat gaande over de aanpassing van de Europese btw-richtlijn 
(2006/112/EG) in die richting. 

• Woonkernen dienen versterkt te worden. Daarom wordt het huidige verlaagd 
tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw, dat vandaag geldt voor 32 
steden, uitgebreid naar alle woonkernen. 

7. Europa investeert en laat investeren 

Europa investeert.  

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) moet evolueren naar 
een permanent fonds voor de financiering van duurzame toekomstprojecten. Dat 
fonds dient ook een contra-cyclische rol te spelen in tijden van laagconjunctuur. 
Zo zal het dus een goede aanvulling vormen op de structuurfondsen, die als doel 
hebben de divergentie tussen de lidstaten en regio's te verkleinen. Daarnaast 
wordt er gewaakt op de additionaliteit van het EFSI: investeringen in het kader van 
het Juncker-plan  moeten het totale investeringsritme verhogen en mogen geen 
andere investeringen verdringen die sowieso gedaan zouden zijn geweest. De 
Europese Investeringsbank (EIB), die het EFSI beheert, dient de projecten dus goed 
te screenen in overleg met de nationale ontwikkelingsbank. Verder wordt er over 
gewaakt dat minstens 40% van de middelen van het fonds worden ingezet in de 
strijd tegen klimaatverandering. Los van het Juncker-plan moeten ook de andere 
investeringsprogramma's van de EIB versterkt worden. Ten slotte wordt de 
ondersteunende capaciteit van de EIB verder uitgebouwd zodat de EIB de lidstaten 
beter kan ondersteunen in hun investeringsstrategie. 

Europa laat investeren.  

De Europese begrotingsregels moeten investeringsvriendelijker gemaakt worden. 
De bestaande uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de investeringsclausule, zijn 
immers zo strikt dat deze amper geactiveerd kunnen worden. Concreet moeten 
netto-investeringen (uitbreidingsinvesteringen) gedeeltelijk uit de Europese 
begrotingsdoelstelling geteld worden. In tegenstelling tot lopende uitgaven, die 
slechts met lopende inkomsten gefinancierd zouden moeten worden, getuigt het 
aangaan van schulden om investeringsuitgaven te doen die pas later renderen, 
immers van gezond financieel beleid. Toch mag deze vrijstelling voor netto-
investeringen niet grenzeloos zijn, enerzijds omdat lopende uitgaven onterecht als 
investeringsuitgaven riskeren verpakt te worden (gelijkaardig aan wat de 
overheden in het verleden met sommige PPS-constructies hebben gedaan), en 
anderzijds omdat het een verschuiving kan veroorzaken weg van maatschappelijk 
relevante lopende uitgaven die niet als investeringsuitgaven gerekend worden 
(bijvoorbeeld in onderwijs of gezondheidszorg) maar die ook bijdragen tot de 
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opbouw van kapitaal, menselijk kapitaal in dit geval. Eén voorstel is om de 
vrijstelling van netto-investeringen te beperken tot 1,5% van het bbp. Parallel 
hieraan moet onderzocht worden of binnen de huidige begrotingsregels het 
concept van overheidsschuld niet vervangen moet worden door "netto publieke 
activa". Een loutere focus op staatsschuld verhult immers de publieke activa die 
dankzij die schuld gecreëerd kunnen worden. 

In afwachting tot de hervorming van begrotingsregels, leeft Ecolo-Groen de 
bestaande regels natuurlijk na. De groenen passen voor een unilaterale opzegging 
van de begrotingsregels zoals de Vlaamse regering doet: niet alleen is dit 
respectloos ten opzichte van de andere deelstaten, maar het draagt bovendien bij 
tot het euroscepticisme. 

Naast een hervorming van de begrotingsregels, die een hervorming van de 
relevante richtlijnen of misschien zelfs een verdragswijziging vereisen, kunnen de 
Europese Commissie en Eurostat zelf binnen hun interpretatiebevoegdheden ook 
heel wat doen. Hierbij denken de ecologisten in de eerste plaats aan de statistische 
behandeling van publieke investeringen waarvan het rendement zeer zeker is en 
precies te berekenen is, zoals investeringen in energie-efficiëntie of hernieuwbare 
energie. Indien de overheid de investering voor haar rekening neemt, zouden deze 
uitgaven behandeld moeten worden als een structurele verbetering van het 
begrotingssaldo: deze eenmalige uitgaven genereren immers jaarlijks 
terugkerende baten. Indien een privé-partner de investering voor zijn rekening 
neemt, moet Eurostat de statistische regels voor Energie Performantie Contracten 
(EPC) verduidelijken, net zoals het vorig jaar gedaan heeft voor PPSs. Dergelijke 
maatregelen zouden energierenovaties van publieke gebouwen een flinke boost 
geven. 

8. Administratieve versnelling 

De Belgische publieke sector is complex. Dat creëert besluiteloosheid, 
ineffectiviteit en administratieve rompslomp. In het kader van BE.invest 2030 
krijgt het strategisch comité de taak om deze barrières op te sporen en op te 
lijsten.  

Ecolo-Groen stelt bijvoorbeeld voor om de NMBS en Infrabel weer samen te 
smelten tot één enkel bedrijf. De splitsing in drie en daarna twee deelentiteiten 
heeft de mobiliteit meer kwaad dan goed gedaan.  

Een ander aspect betreft de procedureslag. Tal van grote projecten moeten door 
een administratief oerwoud alvorens te weten of ze al dan niet mogen doorgaan. 
Denk maar aan het GEN of aan de procedures voor windmolenparken. 
Investeerders hebben het recht om veel sneller te weten waar ze aan toe zijn. Dit 
mag echter nooit een excuus zijn om burgerparticipatie in de kiem te smoren. 
Integendeel, voor de groenen worden burgers best vanaf het begin van 
ingrijpende investeringsprojecten betrokken. Echte inspraak in de beginfase is de 
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beste manier om procedureslagen aan de eindfase te vermijden. Dat veronderstelt 
wel dat men ook echt open staat voor dialoog, dat ook (nul-)alternatieven eerlijk 
onderzocht moeten worden. 

Het strategisch comité zal daarom op alle beleidsniveaus onderzoeken hoe 
administratieve en juridische procedures die verband houden met investeringen 
vereenvoudigd en versneld kunnen worden, zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van de beslissingen en aan de mogelijkheden tot burgerparticipatie.  

Eén piste is het veralgemenen van de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’, die nodeloos 
tijdverlies door administratieve vergetelheden vermijdt. Dankzij deze lus kunnen 
procedures gemakkelijk gecorrigeerd worden en niet van vooraf aan opnieuw 
ingezet worden. Dit zou een aanpassing vereisen van de wet op de Raad van State. 
Ook hier moet erover gewaakt worden dat dit niet gebruikt wordt om terechte 
reacties van burgers te omzeilen. 

Op Vlaams niveau biedt het decreet complexe projecten de mogelijkheid om 
projecten aanzienlijk te versnellen. Het blijkt wel moeilijk om dossiers die al 
vastgelopen zijn, alsnog met een benadering complexe projecten uit het slop te 
halen. Het gevaar is ook dat men elke inspraak van burgers in de eindfase gaat te 
niet doen (elk mogelijk verhaal bij de Raad van State of de Raad van 
Vergunningsbetwistingen). Zo wil de Vlaamse regering de vernietiging door de 
Raad van State van de noord-zuid-omleidingsweg in Limburg te niet doen via een 
voorkeursdecreet. Op die manier maakt men misbruik van de procedure complexe 
projecten en zet men de burgers finaal buiten spel via een nooddecreet. Dat kan 
niet de bedoeling zijn.  

9. Productnormen: groen en circulair als nieuwe normaal 

Om een goed investeringsklimaat tot stand te brengen, moeten duidelijke bakens 
voor de toekomst worden uitgezet. De ecologisten hebben in het verleden al een 
hele reeks voorstellen rond productnormen uitgewerkt (onder meer het 
wetsvoorstel van Ecolo-Groen). Hier worden de meeste relevante voorstellen 
toegelicht: 

• Het geleidelijk verbod op de verkoop van inefficiënte stookolieketels; 

• Het geleidelijk verbod op de verkoop van inefficiënte gasketels; 

• Het verbod op de verkoop van wagens op fossiele brandstof vanaf 2030; 

• De verlenging van de garantieperiode naar 5 jaar; 

• Een informatieverplichting aangaande de “klassieke” levensduur van het op de 
markt gebrachte product en aangaande de "jaarprijs" (de totale prijs ten 
opzichte van de "klassieke" levensduur); 
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• De verplichting om de accessoires en onderdelen bij dure producten 
gedurende ten minste vijf jaar beschikbaar te houden; 

• Het verbod op georganiseerde veroudering; 

• De invoering van een productpaspoort, minstens voor alle duurzame 
goederen die uit onderdelen bestaan. Dat paspoort bevat onder meer de lijst 
met onderdelen, de materialen waaruit deze bestaan en instructies voor 
herstellingen. Alle paspoorten komen in een publieke online databank. 

Eén structuur 

Ecolo-Groen pleit voor een duidelijk én participatief kader voor de bestuurlijke 
organisatie van BE.invest 2030. 

Voor het uittekenen van de politieke visie wordt het overlegcomité de draaischijf. 
De groenen zweren bij het samenwerkingsfederalisme. De federale regering 
coördineert en ondersteunt zowel nationale investeringsprojecten (federaal en 
gewesten samen) als zuiver regionale projecten (investeringsprojecten enkel van 
gewesten of gemeenschappen) en lokale projecten. De uitvoering van de publieke 
investeringsprojecten behoort toe aan de bevoegde overheden.  

Het strategisch adviescomité, dat vandaag enkel uit vertegenwoordigers van de 
grote ondernemingen bestaat, wordt minstens uitgebreid tot de sociale partners 
(werkgevers en werknemers), het middenveld (o.a. milieu- en 
mobiliteitsorganisaties), universiteiten. Elke zes maanden maakt het comité een 
voortgangsrapport. 

In de schoot van de nationale ontwikkelingsbank richten we een financieel en 
technisch platform op, naar het model van het Plan-Juncker. Dat bevat enerzijds 
een ‘Advisory Hub’, waar potentiële investeerders technische en financiële 
ondersteuning krijgen voor investeringsprojecten, en anderzijds een ‘Investment 
Portal’, dat projecten op zoek naar geld en investeerders op zoek naar projecten 
samenbrengt. 

Burgerparticipatie wordt de norm. Draagvlak vinden voor onze investeringen is 
cruciaal. Digitalisering kan een grote rol spelen om met burgers in dialoog te gaan. 
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