Gouden Penning 2018 voor Jos Delbeke
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) zal dit jaar de
Gouden Penning uitreiken aan raadgever van de Europese Commissie, Jos Delbeke. De Gouden Penning
is de belangrijkste prijs van de Academie. De prijs wordt ieder jaar toegekend aan een persoonlijkheid
die met zijn uitzonderlijke loopbaan bijdrage levert aan de verspreiding van wetenschap en kunst.

Jos Delbeke ontvangt de Gouden Penning voor zijn jarenlange inzet voor de ontwikkeling en realisatie
van Europese maatregelen inzake klimaatverandering. “Jos Delbeke is een cruciale drijvende kracht
achter de internationale klimaatstrategie van de Europese Unie,” aldus KVAB-voorzitter Joos
Vandewalle, “Als klimaateconoom heeft hij een creatieve systeemvisie ontwikkeld en op een
overtuigende en positieve manier in het maatschappelijke debat gebracht. Hij toont hoe een
Vlaming groot kan zijn in Europa en ook in de wereld.”
Vorig jaar ging de prijs naar letterkundige Frits van Oostrom. Andere voorgangers zijn onder meer Alain
Platel, Marleen Temmerman, Jacques Rogge, Philippe Herreweghe, Roger Raveel en Dries Van Noten.
De Gouden Penning wordt uitgereikt sinds 1998.
Jos Delbeke (°1954) is raadgever van de Europese Commissie en EPSC (European Political Strategy
Centre) en professor aan het European University Institute (Firenze) en aan de KU Leuven. Hij is doctor
in de economie (KU Leuven) en trad toe tot de Europese Commissie in 1986. Van 2010 tot 2018 was
hij directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie. Als economist onderstreepte hij
steeds het belang van marktmodellen en kostenbatenanalyses binnen het domein van milieu. Hij
bepaalde mee de Europese doelstellingen voor klimaat en energie voor 2020 en 2030 en speelde een
belangrijke rol op vlak van regelgeving inzake uitstoot van broeikasgassen en luchtkwaliteit zoals de
handel in CO2-uitstootrechten (ETS), de autoreglementering en de evaluatie en toelating van
chemische stoffen (REACH). Jos Delbeke heeft de Europese internationale strategie voor de aanpak
van de klimaatverandering vormgegeven en was jarenlang hoofdonderhandelaar namens de Europese
Commissie op de VN-klimaatconferenties. Hij speelde een cruciale rol in het tot stand komen van het
Parijs Akkoord in 2015.

Prijsuitreiking
De overhandiging vindt plaats op zaterdag 15 december tijdens de Openbare Vergadering van de
KVAB die om 10.00 uur aanvangt in het Paleis der Academiën te Brussel. De uitreiking is gepland rond
11.00 uur, gevolgd door een korte toespraak door Jos Delbeke.
Contact
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Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
De KVAB is een wetenschappelijk genootschap opgericht in 1772. Ongebonden en interdisciplinair
nadenken en mee debatteren over maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties is de
hoofdtaak van de academie. De KVAB erkent en bekroont excellente bijdragen aan wetenschap en
cultuur.
www.kvab.be | @_KVAB

