
Gouden Penning 2018 Jos Delbeke 
 
Dit jaar ontvangt Jos Delbeke de Gouden Penning 2018 van de Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor Wetenschappen en Kunsten 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. Als 
klimaateconoom heeft hij een creatieve systeemvisie ontwikkeld en die op een overtuigende 
en positieve manier in het maatschappelijk debat gebracht. Hij toont hoe een Vlaming  groot 
kan zijn in Europa en ook in de wereld. 
 
De klimaatverandering krijgt recent heel veel aandacht in de pers, ondanks concurrentie van 
het migratiepact en de perikelen met de regering. Gisteravond was  Prof Delbeke  bij de VRT 
in het programma terzake in een debat. Ik citeer ook enkele koppen uit de kranten : ‘65.000 
deelnemers voor grootste Belgische klimaatmars ooit: 'Overdonderend en historisch', ‘De 
klimaatverandering zal nog veel slachtoffers maken. Ook bij ons’, 'Eén op de zes Vlamingen is 
klimaatontkenner à la Trump’ ‘Elektriciteit is de gemakkelijkste stap’, ‘En wie zal de rekening 
betalen van het milieubeleid?’, ’De klimaattransitie zal sociaal zijn of ze zal niet zijn’, ‘Het 
klimaat? Niet mijn zaak, de burger kijkt vooral naar anderen voor oplossing’, ‘Klimaattop gaat 
met ruzie cruciale week in’. We krijgen ook dramatische uitspraken op de aan de gang zijnde 
Klimaattop : “David Attenborough has told world leaders that climate change could lead to 
collapse of civilizations  and much of the natural world”. En inderdaad de klimaatproblematiek 
stelt heel wat vragen die ons dagelijks leven en onze welvaart beinvloeden. Kunnen we ons 
nog langer blijven verplaatsen met vele goedkope vliegtuigreizen en met wagens die draaien 
op fossiele brandstof ? Hoe kunnen we zuiniger zijn met energie en materialen ? Hoe kunnen 
we meer hernieuwbare energie gebruiken en materialen recycleren ? Kan onze belangrijke 
chemische en staalindustrie overleven met strengere CO2 normen ? Zoals de andere grote 
uitdagingen van de samenleving krijgt de klimaatverandering ook de nodige aandacht bij KVAB.  
Voor de Academie zijn hierin drie belangrijke elementen : eerder een middellange en lange 
termijn visie dan het korte termijndenken, een systeemaanpak die de koppeling met andere 
thema’s zoals energie, milieu, circulaire economie, en mobiliteit en ten derde de 
samenwerking op Europees niveau tussen de Academies in het kader van het SAPEA project 
(Science Advice for Policy by European Academies).   Dit zijn wetenschapsgebaseerde adviezen 
die de politieke keuzes van de EU commissie kunnen onderbouwen. Hier kan ik het SAPEA 
Evidence Review Rapport N°2 over ‘nieuwe technologieën voor koolstofopslag en -gebruik en 
hun impact op het klimaat‘ vermelden dat dit jaar verschenen is.  En ook vanuit KVAB zijn 
Standpunten opgesteld die daarbij aansluiten zoals:  De mobilitieit van morgen, Vlaanderen 
wijs met water, de eindgebruiker centraal in de energietransitie, energiezuinig (ver)bouwen, 
en de chemische weg naar een CO2 neutrale wereld. En  precies op die politieke keuzes heeft 
Jos Delbeke zijn stempel gedrukt. Als hoofdonderhandelaar namens de Europese Commissie 
speelde hij  jarenlang een cruciale rol in de ontwikkeling en realisatie van Europese 
maatregelen inzake klimaatverandering op de VN-klimaatconferenties.  Dat er in december 
2015 in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord werd afgeklopt, is mede te danken aan zijn 
discrete interventies. 
Zijn historische en economische achtergrond was ook nooit ver weg in zijn Europese carrière. 
Hij zocht telkens de meest kostenefficiënte weg om stappen vooruit te kunnen zetten voor 
het klimaat. Hij was de architect van de Europese markt voor vervuilingsrechten 
(emissiehandelssysteem), een fel pleitbezorger voor hernieuwbare energie en de man achter 



de strengere wetgeving op de uitstoot van wagens. Hij gelooft in de belangrijke samenhang 
zowel historisch, economisch, en logistiek van Europa. Hij zet zich af tegen doemdenkers, die 
ieder initiatief blokkeren. Integendeel hij stimuleert het positief denken en het heft in handen 
nemen voor de toekomst van onze planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. Hij 
combineert een grote intelligentie met een grote beminnelijkheid. Tot in China legde hij 
geduldig uit welk leerproces Europa doormaakte. Hij hielp de Chinezen een eigen 
uitstootmarkt opzetten, om die later aan de Europese te kunnen koppelen.  
 
 
Jos Delbeke is geboren en bracht zijn jeugd door in het Zuiden van West-Vlaanderen. Hij kwam 
naar de KU Leuven om economie te studeren en raakte er geboeid door de cursussen van 
confrater Herman Van der Wee over de economische geschiedenis. Het historisch en lange 
termijn denken over economische evoluties intereseerde hem zo sterk dat hij  besliste daarop 
te doctoreren. En hij behaalde het doctoraat van de KU Leuven bij Professor Van der Wee in 
1986. Internationaal was hij ondertussen ook al actief onder andere met een stage bij het 
Internationaal Monetair Fonds in Washington DC in 1985. Ook in KVAB werd zijn werk in die 
tijd al gewaardeerd.  Hij schreef een antwoord op de prijsvraag van de Klasse van de 
Menswetenschappen, dat bekroond werd door KVAB in 1987. De titel van zijn werk is 
"Trendperioden in de geldhoeveelheid van België, 1877-1983. Een theoretische en empirische 
analyse van de 'banking school hypothese'". Ter informatie kan ik meedelen dat de prijsvragen 
van de klassen de voorlopers zijn van de huidige laureaten van de Academie. 
In 1986 trad hij als economist toe tot de administratie van de Europese Commissie. 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 het Kyoto-protocol, de handel in CO2-
uitstootrechten en de evaluatie en toelating van chemische stoffen.  
Hij is nu raadgever van de Europese Commissie en EPSC (European Political Strategy Centre) 
en professor aan het European University Institute (Firenze) en aan de KU Leuven. Sinds 2013 
is hij gastprofessor Europees en internationaal milieubeleid aan de KU Leuven.  
 
In een jaar waarin de Nobelprijs economie aan de econoom William Nordhaus werd 
toegekend voor zijn macro-economische modellen voor de klimaatproblematiek, is het dan 
ook gepast dat  de Gouden Penning van KVAB gaat naar Jos Delbeke voor zijn uitzonderlijke 
verdiensten voor de klimaatpolitiek.  Door de Gouden Penning 2018 aan Prof. Jos Delbeke toe 
te kennen, wenst de KVAB een zeer krachtig signaal te geven met betrekking tot zowel het 
regionaal, nationaal als het mondiaal belang van een duurzaam klimaatbeleid.  
Collega Delbeke, mag ik u de Gouden Penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten overhandigen. 
 
Ik geef u ook graag het woord.  
 


