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«Het is noodzakelijk dat de Belgen hun verbruik en aankoop van 
goederen en diensten aanpassen»

EEN « CARBON CREDIT CARD »
OM BELGEN WAKKER TE MAKEN
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De klimaat uitdaging
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De opwarming beperken tot -1,5°C

BEVOLKINGSAANTAL

7,4 -> 9,8 milljard (2050)
Toename van druk

Toename van het verbruik en dus 
economische groei, en verhoogde 

druk op het klimaat

Verbeteren van de energie-effientie
Rebound-effect: een daling van de 

prijs/eenheid verhoogt het verbruik

INDIVIDUEEL VERBRUIK TECHNOLOGIE

De verbruikers sturen richting 
producten met lage CO2 impact

De groei van de bevolking 
vertragen ?

Verminderen van de voetafdruk van 
goederen en diensten
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De burger-verbruiker is de bron
van de uitstoot van CO2

TRANSPORT

GOEDERENAFVAL

WONING

Elke burger is door zijn 
gedrag en verbruik 

verantwoordelijk voor een 
groot deel van de uitstoot

INDUSTRIE

TERTIAIR

LANDBOUW

De huidige economische instrumenten als premies en belastingen zijn beperkt en zijn onvoldoende om een 
snelle transitie naar een lage CO2 wereld te doen slagen
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Hoe krijgen van 11,4 miljoen 

burgers-verbruikers in beweging 

om hun KEUZE en GEDRAG

aan te passen,

met respect voor hun manier van 

leven ?
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De instrumenten voor een klimaatbeleid

Reglementaire
instrumenten

beperkingen

Fiskale
instrumenten

Het resultaat hangt af van 
he gedrag

Marktinstrumenten
het resultaat wordt niet 

beinvloed door het gedrag

Contractuele 
instrumenten

Vergunning

Emissie normen

Productnorm

Kwaliteitsnorm

Verbod op mazout 
kachels

EPB

% biobrandstof

Plafond maximum
uitstoot

Vrijwillig sector 
akkoord

Akkoord om de uitstoot 
van CO2 van  

voertuigen (producten) 
te verminderen

EBO CO2/Energie 
(industrie)

Uitstootrechten Taks en bijdragen

ETS CO2 taks

Accijns op brandstof
Financiele steun en 

susidies
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CARBON CREDIT CARD: MAXIMUM

PHASE I
Informatie (verzamelen van 

gegevens over uitstoot)

PHASE II 
Analyse van de gegevens

Benchmark

PHASE III 
Verkoop en aankoop van CO2

(prijs naargelang van de klimaat 
dringendheid)

2020 2025
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Geleidelijke vermindering van de uitstoot van CO2

2030
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CO2 krediet

CO2 uitstoot

Overschot
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EEN CARBON CREDIT CARD OM VERSNELD 11,4 MILJOEN 

BELGEN TE MOBILISEREN VOOR HET KLIMAAT

BA

CARBON CREDIT CARD: VOORBEELD
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(2) Aankoop / investering

(1) Verandering van gedrag

• Sterke toename van het openbaar vervoer, meer gebruik van 
deelwagen dan van eigen voertuig 

• Besparen op verwarming (geen te hoge temperaturen, een pullover 
aandoen, niet gebruikte lokalen niet verwarmen…)

• Verminderen van het verbruik van elektriciteit (LED, droogkast…) 
Minder vliegen

• Isolatie van woningen
• Installatie van zonnepanelen (PV) 
• Vervangen van een mazoutketel door een fuel cel.
• Aankoop van een voertuig op aardgas of elektriciteit, een (elektrische) 

fiets…

(3) Uitwisseling van CO2

• Ik compenseer mijn tekort aan CO2 door het overschot van CO2 van 
een ander gezin. 
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• Engagement van alle burgers ten voordele van het klimaat 

• Versnelling van de transitie naar een lage CO2 economie

• Vrije keuze tussen de opties om de emissies te verminderen

• Beloning voor het goed gedrag van burgers die weining CO2 uitstoten

• Hefboom voor bestaand beleid (energie, huisvesting, transport…)

• Focus op innovatie van klimaatvriendelijke producten en diensten + werkgelegenheid

CARBON CREDIT CARD: DE VOORDELEN
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Het verminderen van de uitstoot van CO2 wordt mogelijk door het wijzigen van het gedrag van 

individuele verbruikers, te beginnen met woningen en transport.

TOEPASSINGSGEBIED: GEGEVENS

Woningen

Elektriciteit, stookolie, gas, steenkool, biomassa…

Transport

Benzine, diesel, LPG, CNG, elektriciteit, kerosene, waterstof…
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