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Waarom is het belangrijk sociale ongelijkheid
en de klimaattransitie tesamen te bekijken? 



We hebben niet te maken met twee 

afzonderlijke crises, de ene op milieugebied 

en de andere op sociaal gebied, maar veeleer 

met één complexe crisis die zowel sociaal als 

ecologisch is.

- Paus Franciscus
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• Vicieuze dynamiek tussen ecologische en sociale
problemen

verhoging 
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• Wortels van ecologische en sociale problemen vaak dezelfde: 
• Historisch gegroeide machtsonevenwichten

• zetten zich door in de economische & juridiche systemen & beleid

• stem van kwetsbare groepen te weinig gehoord

distributieve rechtvaardigheid ~ procedurele rechtvaardigheid
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Klimaat & 
sociale 

ongelijkheid

5 facetten, zowel op mondiaal vlak als binnen landen
1. Ongelijke verantwoordelijkheid

2. Ongelijke kwetsbaarheid

3. Ongelijke mogelijkheden om zich aan te passen

4. Ongelijke macht om op het beleid te wegen

5. Ongelijke uitkomsten van het beleid
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Ongelijke verantwoordelijkheid

Ongelijke bijdragen aan klimaatverandering

• Uitstoot tussen landen

• Uitstoot van gezinnen

• Productieperspectief: uitstoot wordt geteld en gemonitord waar 
productie ervan plaatsvindt 

Versus

• Consumptieperspectief: uitstoot wordt geteld en gemonitord waar 
consumptie ervan plaatsvindt
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Productie- versus consumptieperspectief van uitstoot
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Country A Country B Country B Country C Country C Country C



Source: https://ourworldindata.org/per-capita-co2

2020 (2019)
- QAT: 37.0t (40.6t)
- AUS: 15.4t (16.5t)
- USA: 14.2t (16.0t)
- RUS: 10.8t (11.5t)
- NDL: 8.1t (9.0t)
- BEL: 7.2 (8.6t)
- CHIN: 7.4t (7.3t)
- UK: 4.9t (5.5t)
- DNK: 4.5t (5.4t)
- SWE: 3.8t (4.1t)

Noot: Productieperspectief 
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Ongelijkheid 
tussen landen
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Ongelijkheid in uitstoot op mondiaal niveau

18Bron: Chancel & Piketty, 2015



De dinosaurus van de koolstofongelijkheid: aandeel in de groei van emissies tussen
1990 en 2015 (13.5Gt) per mondiaal inkomensvintiel (5%),  als % van de totale groei van 
emissies



Ongelijkheid in uitstoot tussen gezinnen in België
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Bron: Lévay, P., Vanhille, J., Goedemé, T. & Verbist, G.. (2019). De sociale verdeling 

van broeikasgassen in België. CSB-bericht 2019/07. Antwerpen: CSB.



Ongelijke kwetsbaarheid / weerbaarheid 
voor gevolgen klimaatverandering

• ‘Environmental justice’ literatuur

• Kwetsbaarheid hangt sterk af van:
1. Blootstelling (exposure) : waar men woont

2. Gevoeligheid (sensitivity) : gezondheidssituatie, sociaal-economische
positie

3. Weerbaarheid (ability to cope) : mogelijkheid om zich te beschermen

➢Financiële capaciteit als rode draad
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Kwetsbaarheid: Mondiaal

• ND-GAIN index:
• Kwetsbaarheid: 

36 indicatoren

• Adaptatie-capaciteit: 
9 indicatoren

Bron:https://gain-new.crc.nd.edu/
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•Vb. Blootstelling aan luchtvervuiling gecorreleerd met sociaal-
economisch wijkprofiel, Antwerpen
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Ongelijke gevolgen van 
luchtvervuiling en klimaatverandering



Ongelijke macht om op het beleid te wegen 

Ongelijke uitkomsten van het beleid

adequaat klimaatbeleid = combinatie van 
- technologische innovatie
- regelgeving
- investeringen in infrastructuur
- gedragsveranderingen
- structurele hervormingen 
- op alle beleidsniveaus. 

grote transities in:
- energievoorziening
- ruimtelijke ordening
- landbouw
- stadsplanning
- vervoers- en bouwinfrastructuur
- industriële systemen
- ... 



Ongelijkheid in/door klimaatbeleid

• Klimaatbeleid heeft altijd herverdelingseffecten.
• kunnen bestaande machtsverhoudingen herschikken of bestendigen

• kunnen bepaalde schadelijke praktijken kunnen uitfaseren of ontzien

• kunnen ongelijkheden tussen mensen, groepen of landen vergroten/verkleinen.  

• Neveneffect, niet noodzakelijk relevant effect van beleidsmaatregelen die 
zijn ontworpen met andere dan sociale doelstellingen voor ogen?

• Vooral: geen enkele beleidsmaatregel is vrij van normatieve 
veronderstellingen over wat een "goede" sociale verdeling is. 
→ deze vaak impliciete veronderstellingen bepalen de verdelingsuitkomst



26Bron: Verbeeck, 2016



Ethiek
• Belang van het onderscheid tussen inhoudelijke, sociale doelstellingen enerzijds

en de manier waarop wij die verwezenlijken anderzijds.

• Ethisch bekeken hebben basisnoden hebben prioriteit over ‘surplus’ verlangens - zowel

binnen als tussen generaties.

• Cf. definitie Brundtland Commissie duurzame ontwikkeling:

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder

het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar

te brengen”

→Minimumstandaard : waarborgen van essentiële behoeften die elk individu in staat

stellen een goed leven te leiden

→Bovengrens : een maximaal gebruik van natuurlijke en sociale hulpbronnen zodat

basisbehoeften van anderen & toekomstige generaties niet in gevaar worden gebracht.



Bron: Kate Raworth, Doughnut Economics (2017)

De donut van sociale en planetaire grenzen
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Aandacht voor sociale minima (1)

• Eco-sociaal beleid
vormgeven van beleid met sociale en ecologische doelen beide indachtig
pro-actief rekening houdend met heterogeniteit & verdelingseffecten

• Investeren in infrastructuur en publieke diensten 
bv. sociale huisvesting
bv. renovaties in huisvesting van kwetsbare groepen

• Faciliteren andere vormen van eigenaarschap van essentiële diensten
bv. coöperatieven energieproductie

• Arbeidsmarktbeleid
bv. sociale tewerkstelling in circulaire economie
bv. pro-actieve herschooling van WN in koolstofintensieve sectoren

• Transport
bv. openbaar vervoer in gebieden met meer kwetsbare gezinnen
bv. ruimte voor zwakke weggebruikers
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Aandacht voor sociale minima (2)

• Aanscherping van ‘traditioneel’ sociaal beleid
• Adequate uitkeringen, 

• Progressieve inkomensbelasting, 

• Performante publieke diensten

• Meer gelijkheid:
• gaat samen met slagkrachtiger instituties

• betekent beter gespreide capaciteit voor mitigatie en adaptatie

• minder heterogene effecten van klimaatbeleid, en breder draagvlak
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Aandacht voor ecologische bovengrenzen

= Implicatie dat duurzaamheid een aanvulling vereist aan de top van de inkomensverdeling.

• Excessieve koolstofuitstoot heeft indirect impact op de levensomstandigheden van mensen
overal ter wereld

• Vraag: kan een bovengrens aan de rijkdom, een "rijkdomlijn”, nuttig zijn? 

• Ecologische argument voegt toe aan het bewijs dat extreme rijkdom 
• machtsconcentraties creëert die het democratisch functioneren belemmeren

• economische en maatschappelijke structuren uitholt en ontwricht.

• Beleidsmatig zie voorstellen Thomas Piketty (2014) of Tony Atkinson (2015) of Joseph 
Stiglitz (2014) over de noodzaak van 
• een echte verschuiving in de inkomensverdeling in de richting van minder ongelijkheid

• door zowel de onderkant als de bovenkant van de inkomensverdeling aan te pakken. 



In welk stadium van de klimaattransitie grijpt de beleidsmaatregel in?

Welke

doelgroep?

Pre-transitie

ingrijpen op de middelen en

mogelijkheden om over te

schakelen op een

koolstofarme levensstijl

Tijdens transitie:

instrumenten die economie

& maatschappij

herstructureren

Post-transitie:

Instrumenten die 

corrigeren voor adverse 

impacts

Lage inkomens

- Investments in public transport
- Investments in social housing
- Energetic regulation on rental housing
- Programmes to support low-income owners 

to achieve energy renovations
- Labour market reskilling programmes
- Possibilities to participate in renewable 

energy investments
- Possibilities to switch to carbon-free modes 

of transport
- Inform and educate about climate 

compatible food system

- Carbon taxation and/or other pricing policy
- Industrial policy: phasing out carbon 

intensive industry
- Encourage investments in renewable 

energy
- Climate compatible spatial planning
- Climate compatible transport policy
- Climate compatible food policy

- Monitoring  accessibility to / 
affordability of basic needs

- Accessible universal basic services
- Transfers to workers in affected 

industries
- Revenue recycling from carbon 

taxation

Middelste 

inkomens

- Subsidies to invest in dwelling (energy 
retrofit, renewable energy generation, 
water collection)

- Subsidies for cycling and electric mobility
- Removal of fossil fuel subsidies
- Accelerate divestment from fossil fuels

- Encourage investments in renewable 
energy

- Buildings regulation
- Industrial policy: phasing out carbon 

intensive industry
- Climate compatible spatial planning
- Climate compatible transport policy

- Accessible universal basic services
- Transfers to workers in affected 

industries
- Ban on fossil fuels investments
- Revenue recycling from carbon 

taxation

Top inkomens

- Wealth / corporate taxes 

- Accelerate divestment from fossil fuels

- Wealth / corporate taxes

- Strict regulation of fossil investments

- Ban on excessive carbon consumption 

products

- Wealth / corporate taxes
- Ban of fossil fuel investments
- Ban on excessive carbon 

consumption products



Conclusie

• Sociale rechtvaardigheid is een essentiële dimensie in vraagstukken van 
energie, klimaat en ecologie

• Groot potentieel om klimaatbeleid en sociaal beleid zo te ontwerpen dat ze 
elkaar versterken.

• Vermijden van een transitie op twee snelheden = een goed leven met een
lage klimaatimpact toegankelijk maken voor mensen met minder middelen

• Echter, vergt aandacht in ontwerp van het beleid, overheen de 
gebruikelijke silo’s

• Beleidspistes: 
• Er is geen ‘magic bullet’
• Zal ‘patchwork’ van beleidsmaatregelen vergen: enorme inzet nodig

• op een brede waaier van domeinen
• op alle beleidsniveaus
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Toepassing energierenovatie voor
huisvesting van kwetsbare groepen

Energetische 
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Knelpunten in huidig beleid

• Renovatiegraad moet enkele versnellingen hoger 
(0,7% >>> 2 à 2,5%)

• Kwetsbare groepen moeilijk bereikt met huidige 
beleidsinstrumenten

• Ondanks een hogere nood:
Op basis van de grote woonenquête (woningen in VL 2013-2014):

• Woonkwaliteit in private en sociale huurwoningen significant 
lager dan in woningen van eigenaars (Verbeeck & Ceulemans 
2015)

• Structureel ontoereikende woonkwaliteit: vaker bij lagere 
inkomens en bij alleenstaanden (Vanderstraeten & 
Ryckewaert 2015)



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totale bevolking

gezinnen in armoede

eigenaar zonder hypotheeklasten eigenaar met hypotheeklasten

private huurder sociale huurder

gratis bewoning

Wooncontext van bevolking in armoede 
t.o.v. de totale bevolking (Vlaanderen).



Drie wooncontexten van gezinnen in armoede

Precair eigenaarschap

Huurders op de private markt

Huurders van een sociale woning



Precaire eigenaars



• Belangrijkste barrière: geldgebrek.
• geen of (te) weinig middelen ter beschikking om de renovatie uit te voeren

• Andere barrières: onvolledige informatie & verborgen kosten

• Nood aan een financieringsmodel dat niet weegt op het gezinsbudget
• Zeer hoge subsidies (>60%) (Habiter Mieux – FR)

• Derdepartijfinanciering + terugbetaling via besparing op de energiefactuur 
(Impulsproject van Energiehuis Oostende)

• Subsidieretentie (Dampoort KnapT OP, Gent)

~ noodkoopfonds

Precaire eigenaars



Huurders op de private markt



• Belangrijkste barrière: gebrek aan incentieven voor de verhuurder
• Maar ook andere barrières: vaak woningen met structurele gebreken

• kleine verhuurders niet noodzakelijk vermogend en/of zien zich geen man op een groot 
renovatieproces. 

• Nood aan gecoördineerde programma’s gericht op verhuurders
• intensere samenwerking tussen actoren op het terrein (Warmer Wonen)

• ontwikkeling van financiële, juridische & bouwtechnische ‘tools’ (RenBEN)

• Renovatiehuurovereenkomsten via sociaal verhuurkantoor

Huurders op de private markt



•

Huurders van een sociale woning



• Belangrijkste barrières:
• Context van nijpende noden in complexe projecten

• Onbenut budget (dat op zich ontoereikend blijft)

• Ontbreken van globaal renovatieprogramma voor de sociale huursector

• Nood aan visie, strategie 
& daarna ook meer financiering

Huurders van een 
sociale woning



financiering

begeleiding en ontzorging

buurtversterkende aanpak

Naar een inclusief 
energierenovatiebeleid


