
 

SUSPENS Slotconferentie – Vrijdag 6 Maart 2020 

 

Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de 

transitie naar een koolstofarme maatschappij 
 

De overgang naar een koolstofarme samenleving zal zowel snel (om gevaarlijke klimaateffecten te 

voorkomen, die vaak de meest kwetsbare groepen het eerst en het sterkst treffen) als rechtvaardig (in 

de manier waarop de kosten en baten worden verdeeld) moeten verlopen. In het SUSPENS-project 

hebben Belgische onderzoeksteams van het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen), het 

Federaal Planbureau en het Centrum voor Duurzame Ontwikkelingsstudies van IGEAT (ULB), de 

wisselwerking in België onderzocht tussen de sociale, milieu- en rechtvaardigheidsdimensies van de 

uitstoot van broeikasgassen en het klimaatbeleid. Dit project is gefinancierd door de 

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid van België - BELSPO. Conceptueel 

hebben we de interdependenties tussen sociale en milieubeleidsdoelstellingen en hun vertaling in 

ongelijkheden tussen socio-economische groepen onderzocht. Empirisch documenteerden we de 

cruciale relatie tussen inkomens, consumptie en broeikasgasemissies op het niveau van de 

huishoudens. Door deze bevindingen toe te passen, analyseerden we hoe beleidsmaatregelen sociale 

en milieudoelstellingen in de overgang naar een koolstofarme samenleving met elkaar in 

overeenstemming kunnen worden gebracht. Nu het SUSPENS-project ten einde loopt, nodigen we u 

van harte uit op onze slotconferentie op vrijdag 6 maart 2020 in Brussel. In de ochtend zullen we de 

belangrijkste onderzoeksresultaten presenteren. De middag staat in het teken van beleid, met een 

sessie over beleidstoepassingen, gevolgd door een paneldiscussie met maatschappelijke actoren. Het 

gedetailleerde programma van de conferentie, die volledig in het Engels zal verlopen, vindt u op de 

volgende pagina. We kijken er naar uit om u daar te verwelkomen!  

 

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 

Auditorium De Greef 

Kunstberg 28 

1000 Brussel  

Routebeschrijving 

 

 

 

Deelname is gratis, graag voor maandag 2 maart 2020 aanmelden via: 

SUSPENS.net/register 

 

 

   

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Josefine Vanhille: 

Josefine.Vanhille@uantwerpen.be 

 



Conference Programme 

9:00 

9:30 

10:00 

Coffee Break (25 min) 

Lunch Break (1 hour) 

END foreseen 16:15 

11:30 

14:00 

15:00 

16:00 

 

 

 

 

Doors & Registration 

 

Welcome by BELSPO 

Introduction to the SUSPENS project  - Gerlinde Verbist (UA-CSB) 

 

Where is justice in Low-carbon transition scenarios?  

 - Aurore Fransolet (IGEAT-ULB)  

Discussant: Philippe Pochet (ETUI) 

 

 

 

Analysis of the air pollution associated with household consumption in 

Belgium in 2014: the case of greenhouse gas emissions.  

- Jean-Maurice Frère (FPB) and Petra Zsuzsa Lévay (UA-CSB) 

Discussant: to be confirmed 

 

 

 

2 brief policy presentations 

- Policy routes towards residential energy efficiency: a social 

distributional perspective  - Josefine Vanhille (UA-CSB) 

- Future electricity tariffs and their socio-economic consequences - 

Grégoire Wallenborn (IGEAT-ULB) 

 

Panel discussion on policy & civil society implications with 

- Mélanie Joseph (Combat Poverty & Social Exclusion Service) 

- Philippe Pochet (European Trade Union Institute) 

- Danny Van Assche (Unizo) 

- Benjamin Clarysse (Bond Beter Leefmilieu) 

- Vincent Van Steenberge (FPS Environment – Climate) 

Moderator: Sacha Dierickx (Denktank Minerva) 

 

Closing remarks 

 


