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Het doel van de vordering
De vordering van de vzw Klimaatzaak en de 8.429 medeaanvragers is een
aansprakelijkheidsvordering op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek. De eisers stellen dat de Belgische staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het
Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, als verweerders in casu, hun verplichting tot
voorzichtigheid uit hoofde van deze twee artikelen niet zijn nagekomen: bij de ontwikkeling van
hun klimaatbeleid hebben zij zich niet gedragen zoals zij zich normaal gesproken zouden hebben
gedragen als een zorgvuldige en voorzichtige overheid. Hun nalatigheid heeft bijgedragen aan
het scheppen van de voorwaarden voor een gevaarlijke opwarming van de aarde. Een dergelijke
opwarming bedreigt de fysieke integriteit van het Belgische grondgebied. Voor de inwoners van
het land vormt het een duidelijk en zeer ernstig gevaar dat al jaren bekend is bij de vier
genoemde autoriteiten. Aangezien het in technisch en financieel opzicht binnen hun macht ligt
om maatregelen te nemen die bijdragen tot het voorkomen van een gevaarlijke opwarming,
verzoeken de eisers uw hoofdkwartier primair om dit soort bevelen uit te vaardigen.
In onderhavige conclusies wordt ook gesteld dat de nalatigheid van de gedaagden ook een
schending van de fundamentele rechten van de eisers vormt.
De eisers ontplooien hun thesis in verschillende fasen, gewijd aan de feiten (Facts Part), de
ontvankelijkheid van de zaak (Admissibility Part), de ontwikkelde middelen (Substantive Part)
en de vereiste bevelen (Injunctions Part). Waarna de regelgevende inrichting sluit.
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Relevante feiten
Het deel over de feiten die relevant zijn voor dit geding bestaat uit twee luiken. Het eerste heeft
betrekking op de opwarming van de aarde (titel 1. De opwarming van de aarde), het tweede op
de verbintenissen en tekortkomingen van België (titel 2. De verbintenissen en tekortkomingen
van België) met betrekking tot het klimaatprobleem.
De verklaring van de feiten is lang maar essentieel om de onrechtmatige nalatigheid van de
genoemde partijen en het zekere en zeer ernstige gevaar waaraan zij bewust hebben
bijgedragen, vast te stellen.

De opwarming van de aarde
De titel over de opwarming van de aarde verklaart het fenomeen van het broeikaseffect, de rol
van broeikasgassen (BKG's), de toename van de concentratie van broeikasgassen in de
atmosfeer als gevolg van antropogene BKG-emissies, de kenmerken van de verschillende BKG's
en in het bijzonder die van koolstofdioxide (CO2), de daaruit voortvloeiende opwarming van de
aarde tot nu toe en de trage reactie van het klimaatsysteem op de toename van de concentratie
van BKG's in de atmosfeer.
Tegelijkertijd wordt een cruciale implicatie van deze wetenschappelijke gegevens voor
klimaatgovernance opgemerkt: het belang van het gevolgde traject om de
emissiereductiedoelstellingen te bereiken.
Deze titel analyseert ook het begrip gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde. Dit begrip
staat centraal in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
("UNFCCC"), dat op 9 mei 1992 in New York is aangenomen: het verdrag is er vooral op gericht
een dergelijke opwarming te voorkomen (artikel 2 van het UNFCCC). Dit is de fundamentele
uitdaging van het beleid tegen de opwarming van de aarde.
De klimaatwetenschap en de daarop gebaseerde diplomatieke consensus wijzen al enkele
decennia op een levensbedreigende opwarming van de aarde bij een temperatuur van meer dan
2°C. 2°C was de grens die niet overschreden mocht worden. Sinds 2010-2012 is deze drempel
echter bijgesteld naar beneden tot een opwarmingsniveau van 1,5°C: een opwarming van de
aarde met 1,5°C is de drempel die niet overschreden mag worden.
De eisers tonen aan waar we staan en waar we naartoe gaan. We zijn niet ver van deze drempel
van 1,5°C verwijderd en naderen een aanzienlijke overschrijding van deze drempel. De
klimaatnoodtoestand is uitgeroepen in het licht van de recente en huidige opwarming van de
aarde. De gegevens over het emissieverschil (emissiekloof) worden ingevoerd. Het geeft het
verschil aan tussen de broeikasgasemissiereducties die nodig zijn om een gevaarlijke opwarming
van de aarde te voorkomen en de emissiereducties volgens de politieke toezeggingen van de
partijen bij het UNFCCC of de realiteit van de emissievolumes.
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De gevolgen van de gevaarlijke opwarming van de aarde voor het leven op de planeet zijn
grotendeels bekend. Ze werden onder andere bestudeerd aan de hand van verschillende
scenario's voor de overschrijding van de grens van 2°C en 1,5°C tegen 2100 in een speciaal
rapport van het Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering (IPCC), dat in oktober
2018 werd gepubliceerd. We geven een overzicht van deze gevolgen op globaal niveau en op
Europees en Belgisch niveau. Een van de gevolgen van de grensoverschrijding van een
opwarming van 1,5°C verdient bijzondere aandacht: het fenomeen van de omslagpunten
(‘tipping points’) en hun interacties, die van nature al het leven op de planeet onomkeerbaar
zullen beïnvloeden wanneer ze worden bereikt. Het overschrijden van deze omslagpunten zou
betekenen dat de mensheid de controle over de opwarming van de aarde zou verliezen. In het
algemeen zijn alle verstrekte gegevens relevant voor België, omdat, zoals uit het sluitende
bewijs blijkt, de effecten van de opwarming van de aarde zich reeds voordoen en zich, indirect,
nog sterker zullen manifesteren in België. België heeft en zal in toenemende mate te lijden
hebben onder de directe en indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde.
Een inleiding over het IPCC, zijn oprichting en structuur, werkmethoden, rapporten en gebruikte
taal, introduceert de titel. Het is essentieel voor het bewijs van al het volgende.

Verbintenissen en tekortkomingen van België
In de titel betreffende de verbintenissen en tekortkomingen van België worden drie niveaus
onderzocht: het internationale niveau, het Europese niveau en het nationale niveau.
Op internationaal niveau keren we terug naar het UNFCCC. Wij analyseren de betrokkenheid
van het land bij het internationale klimaatregime (UNFCCC van 1992, Protocol van Kyoto van
1997 met de wijziging van Doha van 2012 en het Akkoord van Parijs van 2015) en bij de
besluitvorming en verklaringen van de partijen op de verschillende conferenties ("Conferentie
van Partijen" of "COP") waar het begrip gevaarlijke opwarming van de aarde verduidelijkt werd.
Ten opzichte waarvan is het land een verbintenis aangegaan en wanneer? Wat zijn de gevolgen
van zijn status als land van bijlage I en bijlage II bij het UNFCCC? Wat wisten we wanneer over
de 'gevaarlijke' opwarmingsdrempel? Wat wisten de Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest? Wat hebben we wanneer herkend als een kritisch
gevaar? Uit de analyse blijkt ook dat het UNFCCC voor elk land van bijlage I een individuele
nationale verantwoordelijkheid creëert om bij te dragen tot de verwezenlijking van zijn
uiteindelijke doel: de preventie van een gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde.
De eisende partijen confronteren de kennis en erkenning van het probleem door de verwerende
partijen met de rol die het land moet spelen bij het voorkomen van een gevaarlijke opwarming
van de aarde: prestaties, ambities en behoeften.
De analyse van het Europese niveau beperkt zich tot het klimaatbeleid van de Unie van de
afgelopen twaalf jaar, met haar doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen voor 2020, 2030 en 2050.
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Hieruit blijkt dat de Unie, een partij bij het UNFCCC, in 2007 en 2011-2014 een besluit neemt
over de doelstellingen voor respectievelijk 2020 en 2030, waarvan zij bij haar besluit opmerkte
dat deze onvoldoende waren om een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen, in de
zin van een opwarming van de aarde die de drempel van ... 2°C overschrijdt. Zoals hierboven al
vermeld is deze drempel sinds 2010-2012 niet meer geldig en werd deze herzien met het oog
op een drempel van 1,5°C.
Vervolgens merkt zij op dat België, in vergelijking met de wetgeving die is ingevoerd om deze
dubbel ontoereikende doelstellingen te verwezenlijken, aan de staart van de groep van lidstaten
achterblijft bij de naleving van de weinige bindende verplichtingen die op België rusten. Volgens
de Europese instellingen is er een onvermijdelijke miskenning van al deze verplichtingen. Het
contrast met de andere lidstaten is des te groter omdat veel van deze landen niet alleen aan de
bindende verplichtingen voldoen, maar ook veel verder gaan dan deze.
Het Belgische prestatietekort in de Europese context draagt zo bij tot de vaststelling van de
klimatologische nalatigheid van het land, de niet-nakoming van de op grond van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek op het land rustende verplichting tot voorzichtigheid
en de schending van de fundamentele rechten van de eisende partijen.
Op nationaal niveau analyseren de eisers vooral het intra-Belgische klimaatbeleid.
In alle landen moet het klimaatbeleid rekening houden met het transversale karakter van het
onderwerp, dat het overgrote deel van de traditionele bevoegdheidsdomeinen bestrijkt: van
stadsplanning tot internationale betrekkingen, met inbegrip van mobiliteit, energie, huisvesting,
landbouw, onderwijs, enz. In België is er nog een ander probleem: de versnippering van deze
bevoegdheden op verschillende niveaus van de federale structuur. Om de situatie te
verduidelijken, bekijken de eisers eerst snel de spreiding van bevoegdheden tussen de federale
staat en de gefedereerde entiteiten die nuttig zijn voor het klimaatbeleid. De Belgische
klimaatgovernance is een sterk verdeelde bevoegdheid.
In een tweede stap onderzoeken de eisers de intra-Belgische organisatie van het klimaatbeleid.
Zij stellen vast dat er sinds 2011 in de politieke wereld en onder de sociaaleconomische actoren
een brede consensus bestaat over de noodzaak om het in 2002 ingevoerde institutionele kader
te hervormen, aangezien dit kader te weinig doeltreffend is gebleken. Zij stellen ook vast dat er
tot op heden niets werd aan gedaan, ondanks de vele sterke signalen die in de loop der jaren
het gebrek aan feitelijke prestaties van het ingevoerde systeem hebben bevestigd. En dit
ondanks het feit dat sinds 2016 op het niveau van de Europese Unie de verordening 2018/1999
inzake het beheer, die sinds eind 2018 van kracht is, is opgesteld, die een samenwerking tussen
de staat en de gefedereerde entiteiten vereist die nog intensiever is dan voorheen.
Zij stellen ook vast dat de verwerende partijen hebben nagelaten om binnen een redelijke en
nuttige termijn samenwerkingsovereenkomsten te sluiten die essentieel zijn voor het
klimaatbeleid van het land. Om deze zwakke prestatie te concretiseren, analyseren de eisers het
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voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst die de tweede verbintenisperiode onder het
Protocol van Kyoto voor de jaren 2012-2020 ten uitvoer moest leggen. Het werd afgesloten en
werd uitvoerbaar.... medio 2018.
Een derde luik van de analyse keert terug naar de bindende Europese doelstelling om de
broeikasgasemissies in de zogenaamde "niet-ETS-sectoren", de sectoren die niet betrokken zijn
bij het Europese systeem voor de handel in emissierechten, te verminderen. Deze Europese
verplichting is een zeer goede maatstaf voor de klimaatprestaties van het land. De vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen staat centraal in het wereldwijde klimaatbeleid. We
onderzoeken de bevindingen van Europese en Belgische instellingen over hoe België aan deze
verplichting voldoet. Reeds in 2011 zijn ze negatief en dringen ze aan op meer inspanningen en
een betere coördinatie van de inspanningen van de verschillende betrokken overheden. De
bevoegde Belgische autoriteiten hebben een reeks waarschuwingen in die zin ontvangen.
De slotsom van de eisers is uiterst negatief: de tekortkoming om, met kennis van zaken, een
bijdrage te leveren aan het voorkomen van een gevaarlijke globale opwarming van de aarde en,
bovendien, het niet nakomen van de Europese verplichtingen die zelf volstrekt onvoldoende zijn
om deze opwarming te voorkomen. Daarbij komt nog een tekortkoming om het gebrekkige
intra-Belgische bestuur te verbeteren, waarvan bekend was dat het noodzakelijk en mogelijk
was.
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Ontvankelijkheid
Het beroep is ontvankelijk voor de vzw Klimaatzaak en voor de medeaanvragers. Zowel de vzw
als de medeaanvragers beschikken over het wettelijk vereiste belang. De eisers verwijzen naar
de normen van het internationale en nationale recht, alsook naar de meest recente
jurisprudentie, die de toegang tot de rechter, met name op milieugebied, heeft willen
verruimen.
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Grondbeginsel
De gegrondheid van het argument is ontleend aan het gemene recht inzake burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, zoals dat in de meest recente jurisprudentie wordt toegepast op
overheidsinstanties. Aan de drie voorwaarden voor aansprakelijkheid is in de onderhavige
procedure voldaan.
De fout wordt vastgesteld zowel door (1) de schending van de toebedeelde plicht van de
normaal gesproken voorzichtige en zorgvuldige autoriteiten om de inwoners van het Koninkrijk
te beschermen door hun verplichtingen na te komen en alle maatregelen te nemen die kunnen
voorkomen dat zij schade lijden, evenals door (2) de schending van hogere voorschriften, zoals
de normen voor de vaststelling van de grondrechten, waarvan de opwarming van de aarde door
vele internationale instanties uitdrukkelijk wordt erkend als een schending van deze rechten.
De fout bestaat ook in de zin van de schending van de beginselen van preventie en voorzorg, die
als leidraad gebruikt worden voor de normaal gesproken voorzichtige en zorgvuldige autoriteit,
of als rechtstreeks toepasselijke normen en beginselen, of beide. In ieder geval staat het buiten
kijf dat het volledige internationale juridische kader op het gebied van klimaatverandering, dat
België mee heeft uitgewerkt, uitdrukkelijk opgesteld is op basis van deze principes.
De schade wordt vastgesteld aan de hand van een steeds beter verhelderde en nauwkeurigere
wetenschappelijke literatuur, en met name door het IPCC. Bovendien kan elke normaal
aandachtige burger zich bewust zijn van de schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde
in zijn dagelijkse leven.
Het oorzakelijk verband is erkend door de staten, die zich ertoe hebben verplicht de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen, juist omdat zij hebben vastgesteld dat de opwarming van de
aarde catastrofale gevolgen heeft. De fout om deze verbintenissen niet aan te gaan, houdt dus
een noodzakelijk verband in met de schade.
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De bevelen
De bevoegdheid van de rechter om de verantwoordelijkheid van de overheid vast te stellen,
houdt in dat hij de bevoegdheid heeft om bevelen te formuleren, op voorwaarde dat hij hun
discretie respecteert. Het is niet in strijd met de scheiding der machten de gedaagden te
verordenen dat zij hun verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
nakomen, mits de rechter niet aangeeft hoe dit kan worden bereikt. Het is aan de gedaagden
om een klimaatbeleid uit te zetten dat is afgestemd op de eerbiediging van de doelstellingen
door gebruik te maken van het hele scala aan competenties, naargelang hun keuze.
De eisers wijzigen de verzoeken om reductiepercentages voor broeikasgassen die in de
dagvaarding van 2015 zijn opgenomen. In 2019 zijn ze niet meer actueel. De eisers motiveren
de gewenste wijzigingen uitvoerig in het licht van de beste stand van de wetenschap en de
diplomatieke consensus die door de gedaagde partijen zelf geformuleerd wordt. Dit verzoek
wordt aangevuld met een met redenen omkleed verzoek om een dwangsom.
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Regelgevende inrichting
Primair willen de eisers een bevel instellen met verplichtingen om de BKG-emissies van het
Belgische grondgebied tegen 2015, 2030 en 2050 te verminderen. In het bijzonder wordt
verzocht de gedaagden te gelasten de nodige maatregelen te nemen of te laten nemen om de
netto-uitstoot van deze broeikasgassen te verminderen:
- met 48%, of ten minste 42%, in 2025 ten opzichte van 1990;
- met 65%, of ten minste 55%, in 2030 ten opzichte van 1990;
- tot een netto-nulemissie in 2050.
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EV

Evaluatieverslag
Voorbeeld: IPPC Vijfde evaluatieverslag of AR5

EM

Europees Milieuagentschap

UNFCCC

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
(1992)

CDM

Mechanisme voor schone ontwikkeling (voy. MDP)

CE

Europese Commissie

EVRM

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de vrijheden
(1950), algemeen bekend als het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens

FRDO

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

COP

Conferentie van Partijen (voy. CP)

CP

Conferentie van Partijen

WVV

Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969)

EM

Europees Milieuagentschap (voy. BEE)

ETS

Regeling voor de handel in emissierechten (zie: ETS-regeling voor de
handel in emissierechten).

BKG

Broeikasgassen

IPCC

Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering
(1988)

IPCC

Intergovernmenteel Panel inzake klimaatverandering (1988)

CDM

Mechanisme voor schone ontwikkeling

NDC

Nationaal vastgestelde bijdragen

OESO

Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
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IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

WMO

Wereld Meteorologische Organisatie

VN

Organisatie van de Verenigde Naties

BBP

Bruto binnenlands product

UNEP

Milieuprogramma van de Verenigde Naties

NEKP

Geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan

CPR

Representatieve concentratieroute
representatieve

SDG

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

ROOD

Gestructureerde deskundigendialoog

SEQE

Systeem voor de handel in emissierechten

EU

Europese Unie

UNEP

Milieuprogramma van de Verenigde Naties (voy. PNEU)
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Eerst en vooral: het IPCC
De opwarming van de aarde: basisgegevens
Het UNFCCC (1992) en het sleutelbegrip 'gevaarlijke antropogene opwarming
van de aarde'.
De gevolgen van een gevaarlijke opwarming van de aarde

Eerst en vooral: het IPCC
Waar de opwarming van de aarde en de klimaatverandering worden besproken, wordt vaak
verwezen naar de 'IPCC'. Het acroniem verwijst naar het Intergouvernementeel Panel inzake
klimaatverandering.
In dit eerste hoofdstuk situeren we het IPCC als een intergouvernementele organisatie en
introduceren we de rapporten die het IPCC opstelt en de principes die het functioneren ervan
regelen.

Een intergouvernementele organisatie
Als een intergouvernementeel en wetenschappelijk orgaan dat in 1988 door de Wereld
Meteorologische Organisatie (WMO) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)
is opgericht3, heeft het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) de opdracht
gekregen om de meest recente wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische gegevens
die wereldwijd zijn gepubliceerd en die relevant zijn voor de begripvorming van de
klimaatverandering te onderzoeken en te evalueren, om ze beschikbaar te maken voor de
beleidsmakers.
Het IPCC staat open voor alle lidstaten van de Verenigde Naties en de WMO en telt momenteel
195 lidstaten, waaronder België. Het komt ten minste eenmaal per jaar bijeen in plenaire
vergaderingen waarin de regeringen vertegenwoordigd zijn en waarin belangrijke besluiten over
het werkprogramma van de groep van deskundigen worden genomen en de leden en de
voorzitter van het bureau worden verkozen. De vertegenwoordigers van de regering nemen ook
deel aan de bepaling van de hoofdlijnen van de verslagen die het IPCC opstelt, aan de aanwijzing
van de auteurs van deze verslagen en aan het beoordelingsproces van de verslagen in het kader
van het opstellen ervan, en zij aanvaarden de verslagen, nemen ze op en keuren ze goed in
plenaire vergaderingen.
Het belang van de rol van de regeringsvertegenwoordigers komt tot uiting in een document
genaamd: De "“Beginselen die van toepassing zijn op IPCC-gerelateerde activiteiten"4, die onder
meer de volgende beginselen omvatten:
Beginsel 3 voorziet in het volgende:

3

4

De eerste taak die in de Resolutie 43/53 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 6 december
1988 werd beschreven, was het verstrekken van internationaal gecoördineerde wetenschappelijke evaluaties van
de omvang, het chronologisch verloop en de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering op het milieu en de
sociaaleconomische omstandigheden, en het formuleren van realistische strategieën om deze gevolgen aan te
pakken.
In het Engels: "Principles Governing IPCC Work".
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"Het herzieningsproces is van het grootste belang voor het werk van het IPCC. Aangezien
de groep van deskundigen een intergouvernementeel orgaan is, moeten de documenten
van de groep van deskundigen worden onderworpen aan een wetenschappelijke collegiale
toetsing enerzijds en aan een toetsing door de regering anderzijds5.
Beginsel 4 schrijft voor dat de belangrijkste besluiten van het IPCC in plenaire vergaderingen
worden genomen.
Beginsel 11 stelt verder dat:
"Zolang de deskundigengroep de conclusies van de werkgroepen van het IPCC en
eventuele taskforces niet in de plenaire vergadering heeft aanvaard, vormen de conclusies
van deze werkgroepen en eventuele taskforces niet het officiële standpunt van het
IPCC"258.
Het IPCC wordt "het belangrijkste internationale orgaan dat verantwoordelijk is voor de
beoordeling van de klimaatverandering"6genoemd. Deze status wordt bevestigd door het feit
dat de 195 lidstaten de IPCC-rapporten als uitgangspunt voor hun klimaatbeleid nemen (of in
ieder geval zouden moeten nemen) en dat de IPCC-rapporten een speciale plaats innemen in
het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering van 1992, dat hieronder
zal worden besproken.
Het IPCC is dus een instrument van de staten. Door de IPCC-rapporten te onderschrijven,
erkennen regeringen de legitimiteit van hun wetenschappelijke inhoud.

IPCC-rapporten
Sinds 1990 heeft het IPCC vijf beoordelingsrondes van de opwarming van de aarde en de
klimaatveranderingen uitgevoerd. De zesde ronde is momenteel aan de gang. Het heeft vijf
evaluatieverslagen ("Assessment Reports" of "AR") uitgebracht: in 1990, 1995, 2001, 2007
(bijgewerkt in 2009) en 20147. Dit zijn de meest uitvoerige wetenschappelijke rapporten die
beschikbaar zijn over klimaatverandering in de wereld. De rapporten zelf worden alleen in het
Engels gepubliceerd; de samenvattingen voor de politieke wereld worden ook in de andere
officiële talen van de Verenigde Naties gepubliceerd. In de literatuur is het gebruikelijk om een
rapport aan te duiden met AR, gevolgd door een nummer dat de volgorde van publicatie
aangeeft, bijvoorbeeld AR3 voor het rapport van 2001 en AR5 voor het rapport van 2014.
In 1990 werd in het eerste IPCC-evaluatieverslag, zonder een categorische verklaring af te
leggen, gesteld dat "emissies van menselijke activiteiten de concentratie van broeikasgassen in

5
6
7

https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_main_french.shtml
https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_main_french.shtml

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
Het vijfde evaluatieverslag dateert gewoonlijk van 2014, maar het eerste luik ervan is in 2013 gepubliceerd.
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de atmosfeer aanzienlijk verhogen: koolstofdioxide, methaan, chloorfluorkoolwaterstoffen
(CFK's) en distikstofoxide".
In het tweede verslag, in 1995, werd een zekerheidsniveau van 50% vastgesteld over de
menselijke oorsprong van de opwarming van de aarde, een percentage dat in 2001 werd
verhoogd tot 66% vóór het hoge zekerheidsniveau van de verslagen van 2007 (meer dan 90%)
en 2014 (meer dan 95%).
In het vierde en vijfde verslag, respectievelijk voor 2007 en 2014, is de grens van de wereldwijde
temperatuurstijging vastgesteld die in acht moet worden genomen om een gevaarlijke
opwarming te voorkomen. Deze grenswaarde, die aanvankelijk bij 2°C lag, is naar beneden
bijgesteld. De huidige grenswaarde is 1,5°C.
Naast de evaluatieverslagen produceert het IPCC speciale rapporten, technische documenten,
methodologische rapporten en andere documenten die internationaal erkende
referentiewerken zijn geworden. De speciale verslagen zijn gericht op specifieke onderwerpen
zoals de luchtvaart of de gevolgen van de klimaatverandering in de regio's.
Het laatste IPCC-rapport is een speciaal rapport, 8 gepubliceerd op 8 oktober 2018, over de
gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5°C. Hij benadrukt het verschil tussen een
opwarming van 1,5°C en 2°C. Dit is een cruciaal verslag voor deze zaak.
In deze conclusies verwijzen we vooral naar de verslagen van 2014 en 2018.

Hoe het IPCC werkt
Het IPCC bestaat uit drie werkgroepen en een speciale eenheid (Task Force). Groep 1 bestudeert
de fysische principes van de klimaatverandering; groep 2 bestudeert de impact, kwetsbaarheid
en aanpassing aan de klimaatverandering; groep 3 bestudeert manieren om de
klimaatverandering te beperken. Hun werk wordt weerspiegeld in de evaluatieverslagen.
Duizenden wetenschappers uit de hele wereld dragen op vrijwillige basis als auteurs,
medewerkers en onderzoekers bij aan het werk van het IPCC. Teams van auteurs evalueren
kritisch de informatie die in het rapport moet opgenomen worden, ongeacht de bron.
De verslagen worden opgesteld volgens een specifieke procedure, waarbij het beginsel van hoor
en wederhoor in acht genomen wordt. Een IPCC-rapport en de verschillende documenten die er
deel van uitmaken, worden door regeringen en deskundigen geanalyseerd voordat ze
aangenomen worden.

8

IPCC 2018, SR.15, Speciaal verslag van het IPCC over de gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5°C ten
opzichte van het pre-industriële niveau en de daarmee samenhangende patronen van de wereldwijde uitstoot
van broeikasgassen in het kader van de versterking van de mondiale respons op klimaatverandering, duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding ('IPCC 2018, SR.15').
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In principe wordt het verslag eerst voorgelegd aan externe deskundigen (die geen deel uitmaken
van het IPCC). Het rapport wordt vervolgens voorgelegd aan de 195 IPCC-lidstaten. Deze laatste
sturen het rapport vaak naar nationale wetenschappers en NGO's om hun mening te vragen. De
lidstaten hebben dus de mogelijkheid om in het stadium van conceptualisatie opmerkingen en
commentaar te leveren op het verslag. Het IPCC evalueert de feedback op het verslag en past
het verslag zo nodig aan voordat het aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd.
De meerfasenevaluatie zorgt voor een volledige, objectieve en transparante beoordeling van de
huidige stand van de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering. De daaruit
voortvloeiende rapporten zijn zeer gezaghebbend.
De verslagen bevatten verschillende scenario's die verschillende trends in de concentraties van
broeikasgassen in de atmosfeer (BKG) weergeven, die overeenkomen met de verschillende
niveaus van de wereldwijde inspanningen om de BKG-uitstoot te verminderen. De scenario's
worden ook wel Representatieve Concentratietrajecten of RCP's genoemd.
Het verband tussen de BKG-emissies, de BKG-concentraties in de atmosfeer en de opwarming
van de aarde wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.
In het evaluatieverslag van 2014, dat door de eisers veelvuldig zal worden gebruikt, worden vier
RCP's met een tijdshorizon van 2100 in kaart gebracht. RCP2.6 omvat het scenario met
ambitieuze broeikasgasemissiereducties, RCP8.5 het scenario met de laagste emissiereducties.
In het eerste scenario wordt meer in het bijzonder een scenario geschetst waarin de
broeikasgasemissiereducties van dien aard zijn dat het waarschijnlijk is dat de opwarming van
de aarde in 2100 onder de 2°C zal blijven. Het RCP8.5-scenario wordt soms het 'Business as
usual'-scenario genoemd, waarbij de wereld zonder extra reductiemaatregelen broeikasgassen
blijft uitstoten. RCP4.5 en RCP6.0 zijn tussenliggende scenario's. 9
De rapporten gebruiken ook zeer specifieke terminologie om de risico's in verband met de
opwarming van de aarde weer te geven.
Het IPCC werkt met verklarende woordenlijsten die specifieke termen definiëren die het
hoofdredactieteam van het verslag in kwestie geschikt acht en die de lezer moeten helpen.
Verklarende woordenlijsten omvatten onder meer een definitie van "waarschijnlijkheid", dat wil
zeggen de waarschijnlijkheid van een bepaalde uitkomst, wanneer deze vanuit een
probabilistisch perspectief kan worden beoordeeld 10, alsook een definitie van "vertrouwen",
namelijk de geldigheid van een uitkomst, afhankelijk van de aard, de kwantiteit, de kwaliteit en
de consistentie van het overeenkomstige bewijs (mechanistisch inzicht, theorie, gegevens,
modellen, advies van deskundigen, enz.) en de mate van consistentie van dat resultaat.11
9

10
11

De redenen voor het gebruik van RCP-namen zoals RCP 2.6, 4.5, 6.0 of 8.5 worden ook uiteengezet in het
volgende hoofdstuk.
IPCC 2014, AR5, Syntheseverslag, bijlage II, blz. 139.
IPCC 2014, AR5, Syntheseverslag, bijlage II, blz. 134.
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In zijn vijfde evaluatieverslag gebruikte het IPCC de volgende termen om de beoordeelde
waarschijnlijkheid van een resultaat aan te geven: "bijna zeker" (99-100% waarschijnlijkheid),
"zeer waarschijnlijk" (90-100%), "waarschijnlijk" (66-100%), "bijna even waarschijnlijk als
onwaarschijnlijk" (33-66%), "onwaarschijnlijk" (0-33%), "zeer onwaarschijnlijk" (0-10%),
"uitzonderlijk onwaarschijnlijk" (0-1%). Aanvullende termen zoals "uiterstwaarschijnlijk" (95100%), "meer waarschijnlijk dan onwaarschijnlijk" (>50-100%) en "uiterst onwaarschijnlijk" (05%) kunnen ook worden gebruikt waar nodig.
In dit verslag worden ook vijf kwalificaties gebruikt om de mate van vertrouwen uit te drukken:
"zeer laag", "laag", "gemiddeld", "hoog" en "zeer hoog"12.
Bij het lezen van de verschillende verslagen moet bijzondere aandacht worden besteed aan deze
terminologische kwestie, aangezien de definities van waarschijnlijkheid van het ene verslag naar
het andere zijn geëvolueerd.
De IPCC-rapporten zijn van oudsher zeer voorzichtig met de mate van waarschijnlijkheid,
vertrouwen en onzekerheid die zij afkondigen. 13 Zo publiceerde Nature in december 2017 de
resultaten van een veel alarmerender nieuw klimaatmodel dat aantoonde dat de
temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw 15% hoger zou zijn dan voorspeld door het
IPCC, en dat de kans op overschrijding van de +4°C-drempel zou zijn toegenomen van 62% tot
93% als er niets anders werd gedaan dan de reeds bestaande maatregelen14.
Gezien deze voorzichtigheid van het IPCC is de urgentie om op te treden tegen
klimaatverandering, zoals die in het laatste verslag van het IPCC van 2018 naar voren komt,
werkelijk zeer opvallend. De urgentie om actie te ondernemen is met de verschillende verslagen
toegenomen en is in dit laatste verslag gewoonweg alarmerend geworden. Niemand kan nog
ontkennen dat we moeten handelen en dat dit nu al het geval is.

Tot slot
Het IPCC is een intergouvernementele organisatie die in 1988 is opgericht en die de meest
recente wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische gegevens die wereldwijd zijn
gepubliceerd en die relevant zijn voor de begripvorming van de klimaatverandering, evalueert
en beoordeelt. De verslagen die zij sinds 1990 heeft opgesteld, zijn bedoeld voor politieke
leiders15.
Vrije vertaling van: “A level of confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high and very
13

14

15

high.”
Schererer, Glenn (6 december 2012). "Klimaatwetenschappelijke voorspellingen getuigen van teveel
conservativiteit". Scientific American. Opgevraagd op 11 september 2017; McKibben, Bill (15 maart 2007).
"Warning on Warming". De New York Review of Books. 54 (4): 18.
Patrick T. Brown en Ken Caldeira, Greater future global warming inferred from Earth's recent energy budget,
Nature 552, 45-50 (december 2017).
Supra, nrs. 19 - 23.
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Het specifieke werkproces garandeert een volledige, objectieve en transparante evaluatie. De
rapporten die hieruit voortvloeien zijn de meest uitvoerige en gezaghebbende rapporten die er
bestaan.
De rapporten die we het vaakst gebruiken in deze conclusies zijn het evaluatieverslag van 2014
en het speciaal verslag van 2018.
Net als 194 andere landen, is België lid van het IPCC 16. Dit betekent met name dat het sinds de
voorbereiding van het eerste verslag in 1990 betrokken is geweest bij de voorbereiding van elk
verslag en bij de goedkeuring ervan in de plenaire vergadering. Het wordt systematisch op de
hoogte gehouden van de ontwikkeling van de wetenschappelijke, technische en
sociaaleconomische kennis op het gebied van klimaatverandering.

16

Supra, nr. 20.
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De opwarming van de aarde: basisgegevens
Om inzicht te krijgen in de opwarming van de aarde en de uitdaging die de opwarming van de
aarde momenteel vormt voor de wereldleiders, met inbegrip van de gedaagden, is inzicht nodig
in het broeikaseffect en de impact van de antropogene uitstoot van broeikasgassen (BKG) op
het natuurlijk broeikaseffect. Een basiskennis van de kenmerken van de verschillende BKG's is
eveneens essentieel. Om de huidige situatie van de BKG-concentratie in de atmosfeer en de
klimaatverandering te beoordelen, is het tenslotte net zo belangrijk om zich bewust te zijn van
de traagheid van het klimaatsysteem om te reageren, wat onder andere aangeeft hoe belangrijk
overgangstrajecten zijn voor een samenleving die geen of bijna geen BKG meer uitstoot.

Het broeikaseffect
De snelheid waarmee het klimaat verandert en de aarde opwarmt is niet langer natuurlijk.
Het IPCC schat in zijn verslag voor 2014 met name dat:
"De opwarming van het klimaatsysteem is ondubbelzinnig en sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw zijn veel van de waargenomen veranderingen al decennia of zelfs millennia
ongekend. De atmosfeer en de oceaan zijn opgewarmd, de sneeuw- en ijsbedekking is
afgenomen, de zeespiegel is gestegen en de broeikasgasconcentraties zijn toegenomen
..." 17(wij benadrukken dit).
Om het fenomeen van de klimaatverandering te begrijpen, moeten we de atmosfeer
beschouwen als een gasvormig omhulsel dat de aarde omgeeft en verdeeld is in verschillende
lagen (op verschillende hoogtes)18. Ongeveer de helft van de zonnestralen die de atmosfeer
binnenkomen, bereiken het aardoppervlak. De rest wordt tegengehouden, bijvoorbeeld door
het wolkendek. Van de stralen die het aardoppervlak bereiken, wordt een deel geabsorbeerd
door vegetatie en oceanen en een deel wordt gereflecteerd als infrarode straling (warmte) 19 et
20.

17

IPCC 2013, AR5, GTI, RID, blz.2. 2013 Klimaatverandering. Bijdrage van Werkgroep I "Het wetenschappelijk
bewijs". Samenvatting voor beleidsmakers.

SPEIGHT, Environmental Technology Handbook, Verenigde Staten, Taylor & Francis, 1996, 13. Hierna afgekort
als 'J'. G. Speight, Environmental Technology Handbook"; A. R.W. Jackson en J.M. Jackson, Environmental Science,
Verenigd Koninkrijk, Longman Group Ltd, 1996, 75. Hierna 'A.R.W. Jackson en J.M. Jackson, milieuwetenschap'.
19

SPEIGHT, Environmental Technology Handbook, 15, figuren 1.2 en 111-112; A. R.W. JACKSON en J.M.

20

JACKSON, Environmental Science, 77; J.-P. VAN YPERSELE en P. MARBAIX (olv.), "Impact of Climate Change in Belgium",
Greenpeace and UCL, Brussel, 2004, http://www.elic.ucl.ac.be/users/marbaix/impacts/docs/ImpactsGPvF-MRNL.pdf 15 ('VAN YPERSELE & MARBAIX (2004)').
De zonnestraling die vanuit de ruimte de atmosfeer binnenkomt, wordt gekenmerkt door korte golven. De
straling die door het aardoppervlak wordt gereflecteerd, wordt echter gekenmerkt door lange golven die voelbaar
zijn in de vorm van warmte. J.G. SPEIGHT, Environmental Technology Handbook, 226; A. R.W. JACKSON en J.M.
JACKSON, Environmental Science, 77.
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In de atmosfeer zijn er van nature verschillende broeikasgassen. 21 Deze broeikasgassen laten
gemakkelijk zonlicht door, maar zijn niet erg doorlaatbaar voor infraroodstralen (warmte) die
terug in de ruimte worden gereflecteerd22. Dit leidt tot het "broeikaseffect": net als in een kas
wordt de energie van de zon opgevangen in een beperkte ruimte van de atmosfeer. 23
Figuur 1. Het natuurlijke broeikaseffect

Het zogenaamde "natuurlijke" broeikaseffect betekent in wezen dat de gemiddelde
temperatuur op aarde relatief gematigd blijft, waardoor leven op aarde mogelijk is.
Wanneer echter door de mens veroorzaakte broeikasgassen aan de atmosfeer worden
toegevoegd, neemt het broeikaseffect toe en wordt de aarde warmer dan ze van nature is. De
opwarming van de aarde door de mens leidt tot klimaatverandering, waarvan we de gevolgen
nu al voelen. Ze zullen steeds schadelijker worden naarmate er meer broeikasgassen worden
uitgestoten. De volgende figuur illustreert dit door de mens veroorzaakte broeikaseffect.

Zoals hierboven vermeld, zijn de belangrijkste broeikasgassen waterdamp, koolstofdioxide of CO 2,
methaan of CH4, distikstofoxide (N2O) en ozon (O3).
C. FRÄSS-EHRFELD, Renewable Energy Sources, supra nr. 5, 4; A. R.W. Jackson en J.M. Jackson,
Environmental Science, 78; J.-P. ; VAN YPERSELE & MARBAIX (2004), 15.
J.G. SPEIGHT, Environmental Technology Handbook, 15; A. R.W. JACKSON en J.M. JACKSON, Environmental
Science, 78.
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Figuur 2. Het door de mens veroorzaakte broeikaseffect

Antropogene BKG-emissies
De opwarming van de aarde die de klimaatverandering veroorzaakt, wordt voornamelijk
veroorzaakt door het menselijk gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie, gas en
bruinkool. De mens verbrandt deze fossiele brandstoffen omdat ze energie vrijmaken die hij
bijvoorbeeld zal gebruiken voor de productie van elektriciteit (energiesector), de aandrijving van
machines (industrie) of vervoermiddelen (mobiliteit) of ruimteverwarming (gebouwde
omgeving). Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt niet alleen energie vrij, maar ook
broeikasgassen (in de vorm van 'afval'), waarvan koolstofdioxide of CO2 het belangrijkste
aandeel inneemt.24 Deze emissies verhogen de natuurlijke concentratie van broeikasgassen in
de atmosfeer en veranderen zo de fysisch-chemische samenstelling ervan. De hogere
concentratie van broeikasgassen houdt extra warmte vast op aarde. Het is deze opwarming van
de aarde die de klimaatverandering veroorzaakt.
De relatie tussen fossiele brandstoffen, broeikasgassen, vooral CO2, en de opwarming van de
aarde is al meer dan 100 jaar bekend25.

24

25

Koolstofdioxide vormt 80% van alle broeikasgassen die door de mens worden uitgestoten. Andere belangrijke
broeikasgassen die door de mens worden uitgestoten zijn methaan en distikstofoxide.
IPCC 2007, AR4, GTI, CH1, p.103: “ The realization that Earth’s climate might be sensitive to the atmospheric
concentrations of gases that create a greenhouse effect is more than a century old.” Vrije vertaling: "Het besef
dat het klimaat op aarde gevoelig kan zijn voor concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer is meer dan een
eeuw oud. "
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Het oorzakelijk verband tussen menselijke activiteiten en klimaatverandering is onbetwistbaar
volgens IPCC-wetenschappers:
"De antropogene uitstoot van broeikasgassen, die sinds het pre-industriële tijdperk is
toegenomen, voornamelijk als gevolg van de economische en bevolkingsgroei, is nu hoger
dan ooit, wat resulteert in ongekende atmosferische concentraties van koolstofdioxide,
methaan en distikstofoxide gedurende ten minste 800.000 jaar. Hun effecten, samen met
die van andere antropogene factoren, zijn in het hele klimaatsysteem waargenomen 26en
zijn zeer waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de waargenomen opwarming sinds
het midden van de 20e eeuw. (wij benadrukken dit).
En nog:
"De menselijke invloed op het klimaatsysteem is duidelijk vastgesteld op basis van
gegevens over de toename van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer, de positieve
stralingsforcering, de waargenomen opwarming en het begrip van het klimaatsysteem. "
(wij benadrukken dit).

Broeikasgassen en hun eigenschappen
De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide of CO2, methaan of CH4, distikstofoxide
(N2O) en ozon (O3). Onderstaande tabel geeft de totale jaarlijkse antropogene
broeikasgasemissies voor de periode 1970-2010 weer27. Hieruit blijkt duidelijk dat de CO2uitstoot al tientallen jaren veruit de belangrijkste is. De CO2-uitstoot door het gebruik van
fossiele brandstoffen en industriële processen droeg voor 78% bij aan de toename van de totale
broeikasgasemissies tussen 1970 en 201028.

26

27

28

IPCC 2014, AR5: Klimaatverandering 2014: Syntheseverslag. Bijdrage van de werkgroepen I, II en III aan het vijfde
evaluatieverslag van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering [Onder leiding van het
hoofdredactieteam, R.K. Pachauri en L.A. Meyer]. IPCC, Genève, Zwitserland, blz. 4. Het is zeer waarschijnlijk dat
de mate van zekerheid van de deskundigen meer dan 95% bedraagt. In het vorige rapport, dat in 2007 werd
gepubliceerd, stelden klimaatdeskundigen - uit voorzorg - tevreden dat deze invloed "zeer waarschijnlijk" was,
wat overeenkomt met meer dan 90% zekerheid.
IPCC 2014, AR 15: Klimaatverandering 2014: Syntheseverslag. Bijdrage van de werkgroepen I, II en III aan het
vijfde evaluatieverslag van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering [Onder leiding van het
hoofdredactieteam, R.K. Pachauri en L.A. Meyer]. IPCC, Genève, Zwitserland, blz.5 . De tabel maakt een
onderscheid tussen CO2 uit fossiele brandstoffen en industriële processen en CO2 uit de bosbouw en andere
vormen van bodemgebruik (FAT).
IPCC 2014, AR15: Klimaatverandering 2014: Syntheseverslag. Bijdrage van de werkgroepen I, II en III aan het vijfde
evaluatieverslag van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering [Onder leiding van het
hoofdredactieteam, R.K. Pachauri en L.A. Meyer]. IPCC, Genève, Zwitserland, blz. 48.

39 | 305

Figuur 3. Totale jaarlijkse antropogene BKG-emissies per gasgroep tussen 1970 en 2010

CO2 wordt beschouwd als het gevaarlijkste BKG. Het problematische karakter ligt in zijn lange
levensduur: eenmaal in de atmosfeer, blijft het er lange tijd. Van alle CO 2die in de atmosfeer
vrijkomt, wordt een goede helft weer opgenomen door de oceanen en bossen (ontbossing en
opwarming van de oceanen kan dit percentage verminderen)29. De rest wordt vrijwel niet
afgebroken, in tegenstelling tot andere broeikasgassen. De wetenschap heeft ontdekt datCO 2moleculen pas na enkele honderden jaren en gedeeltelijk zelfs na duizenden jaren uit de
atmosfeer verdwijnen, maar ondertussen hun opwarmende eigenschappen behouden. De
huidige CO2-concentratie in de atmosfeer is dus in feite een opeenstapeling van antropogene
CO2-emissies vanaf 1750 (het begin van de industriële revolutie) tot op heden. De antropogene
CO2-uitstoot heeft sinds 1750 de concentratie van dit broeikasgas in de atmosfeer met 40%
verhoogd en heeft de fysisch-chemische samenstelling van de atmosfeer drastisch gewijzigd. 30
Andere broeikasgassen kunnen schadelijker zijn, in die zin dat hun opwarmingsvermogen groter
is, maar hun levensduur is veel korter, eerder tientallen jaren en niet eeuwen en millennia.
Aangezien CO2 het grootste deel van de uitstoot vertegenwoordigt, wordt het effect van andere
broeikasgassen op de opwarming van de aarde uitgedrukt in equivalenten van de CO 2opwarmingswaarde. Niet-CO2-BKG's, zoals methaan, worden dus meestal uitgedrukt in "CO2-eq"
(CO2-equivalent).31 Voor een goed begrip van het volgende, meer technische deel is het nuttig
dit te weten.
Milieu- en Natuurraad Vlaanderen, Advies van 26 november 2009 over de Klimaattop in Kopenhagen, 13.
IPCC 2014, AR4: Klimaatverandering 2014: Syntheseverslag. Bijdrage van de werkgroepen I, II en III aan het vijfde
evaluatieverslag van het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering [Onder leiding van het
hoofdredactieteam, R.K. Pachauri en L.A. Meyer]. IPCC, Genève, Zwitserland, blz.47.
31 Volgens het IPCC is de uitstoot van CO -equivalent (CO -eq) de "uitgestoten hoeveelheid koolstofdioxide (CO ) die
2
2
2
gedurende een bepaalde tijdshorizon dezelfde geïntegreerde stralingsforcering zou veroorzaken als een
29
30
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Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen wetenschappelijke uitspraken en normen
uitgedrukt in CO2-concentraties en die uitgedrukt in CO2-eq.-concentraties, omdat de waarden
in ppm (parts per million) niet dezelfde zijn, wat verwarring kan veroorzaken bij het lezen van
bijvoorbeeld IPCC-rapporten. De ppm-eenheid betekent "delen per miljoen". Zo betekent 300
ppm CO2 dat van elk miljoen moleculen in de atmosfeer er 300 uit CO 2 bestaan. In zijn vierde
evaluatieverslag stelt het IPCC met name dat een stijging van 2°C zou overeenkomen met een
CO2-concentratie in de atmosfeer van 350 tot 400 ppm (delen per miljoen voor CO2 ), maar 445
tot 490 ppm voor de CO2 -equivalenten.
In zijn syntheserapport van 2014 gebruikte het IPCC de volgende grafiek voor de emissies van
1750 tot 2011. De uitstoot wordt uitgedrukt in 'Gt CO2 ', of gigaton CO2.

Figuur 4. 1750-2011: cumulatieve CO2-emissies

In hetzelfde rapport van 2014 wordt vastgesteld dat meerdere bewijsstromen (d.w.z. een
veelvoud aan scenario's) 32 een bijna lineair verband tussen cumulatieve CO2-emissies en
veranderingen in de mondiale oppervlaktetemperatuur tot 2100 33 aantonen. Deze relatie, die
specifiek betrekking heeft op CO2-concentraties en de opwarming van de aarde en helemaal niet
op de gevolgen van deze opwarming, wordt in de onderstaande figuur weergegeven. De ovalen
geven het bereik van de CO2-concentraties (ppm) aan. De lineaire correlatie tussen meer
emissies, hogere CO2 -concentraties en de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is

32

Hoeveelheid uitgestoten van één of meerdere broeikasgassen (BKG's). De uitstoot van CO 2 -equivalent wordt
verkregen door de uitstoot van een BKG te vermenigvuldigen met zijn aardopwarmingsvermogen (GWP) voor de
beschouwde tijdshorizon. […]"
Broeikasgassen hebben elk een verschillend broeikaseffect. Dit broeikaseffect wordt uitgedrukt in GWP-factoren
(Global Warming Potential). De uitstoot van broeikasgassen in CO 2-equivalent kan met deze factoren worden
uitgedrukt.
IPCC 2014, AR5, Syntheseverslag, blz. 8.
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duidelijk. Merk bijvoorbeeld op dat een opwarming van minder dan 1,5°C een CO2-concentratie
van minder dan 430 ppm in de atmosfeer vereist.

Figuur 5. Verband tussen de opwarming van de aarde en de cumulatieve uitstoot van
broeikasgassen

Samengevat: CO2 , veruit de belangrijkste BKG, heeft een lange levensduur van eeuwen en deels
zelfs millennia die grotendeels bepalend is voor de BKG-concentraties in de atmosfeer en dus
voor de opwarming van de aarde. Het effect tussen de toename van de CO2-concentratie en de
stijging van de temperatuur op aarde is quasi-lineair.34 et 35.

34
35

IPCC 2013, AR5, GTI, GTI, RID, blz. 25.
IPCC 2013, AR5, WGI, CH.12, p.1033: « The principal driver of long-term warming is total emissions of CO2 and the
two quantities are approximately linearly related”; p.1113: “the near linear relationship between cumulative CO2
emissions and peak global mean temperature is well established in the literature...” en zijn vrije vertaling: "De
belangrijkste opwarmingsfactor op lange termijn is de totale CO2-emissie en de twee hoeveelheden zijn ruwweg
lineair"; blz.1113: "het quasi lineaire verband tussen de cumulatieve CO2-emissies en de gemiddelde
piektemperatuur van de aarde is in de literatuur goed bekend....".
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De opwarming tot nu toe en de trage reactie
van het klimaatsysteem op de opwarming van de
aarde.
§1.

De opwarming tot nu toe
Om een idee te krijgen wat de huidige CO2-concentraties zijn, is het nuttig om te weten dat in
de 8.000 jaar voor de industriële revolutie de CO2-concentratie in de atmosfeer tussen 260 ppm
en 280 ppm lag 36. Gedurende al die jaren was de temperatuur relatief stabiel. Aan het begin van
de industriële revolutie was het 280 ppm en nu zijn we al ruim boven de 400 ppm CO 2, een
stijging van meer dan 40% zoals hierboven vermeld.
Zelfs in de laatste 800.000 jaar zou de CO2-concentratie in de atmosfeer nooit hoger zijn geweest
dan 300 ppm (warmste periodes) en nooit onder de 180 ppm (ijstijden) zijn gedaald. 37
Onderstaande figuur, die in 2017 eindigt, illustreert de dramatische toename van de
concentratie van dit broeikasgas in de atmosfeer na de industriële revolutie 38.

Figuur 6. CO2 -concentraties in de atmosfeer gedurende 800.000 jaar.

Uit schattingen blijkt dat menselijke activiteiten reeds een gemiddelde opwarming van de aarde
van ongeveer 1,0°C hebben veroorzaakt in vergelijking met de pre-industriële niveaus, met een

36
37

38

IPCC 2007, AR4, GTI, technische samenvatting, blz. 25 en IPCC 2014, AR5, GT1, RID, blz. 2.
IPCC 2013, AR5, GTI, GTI, CH.5, blz.385 en 391. De studie van de samenstelling van de atmosfeer van 800.000
jaar geleden tot op heden is gebaseerd op ijsbemonstering op Antarctica, de Noordpool en Groenland.
Lindsey 2009, National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA).
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waarschijnlijkheid van 0,8°C tot 1,2°C. De opwarming van de aarde zal tussen 2030 en 2052
waarschijnlijk 1,5°C bereiken als het huidige tempo 39aanhoudt.
Waar in 2017 het CO2-niveau 405 ppm bereikte, zoals in de vorige figuur is weergegeven, blijkt
uit onderstaande grafiek dat het in 2019 al is gestegen tot 412,08 ppm, wat de snelheid laat zien
waarmee de concentraties toenemen. Als de broeikasgasemissies op deze manier blijven stijgen,
verwachten klimaatwetenschappers deze eeuw opnieuw een opwarming van meer dan 4°C
boven het pre-industriële niveau. Dit zou hoe dan ook rampzalig40zijn.

Figuur 7. De CO2-concentratie in de atmosfeer in februari 2019

Het IPCC-rapport van 2014 vertegenwoordigt twee van de weinige scenario's die nader zijn
bestudeerd: RCP2.6 en RCP8.541. Er zij aan herinnerd dat RCP2.6 representatief is voor een
39

40

41

IPCC 2018, SR15: Samenvatting voor beleidsmakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea,
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.
Gomis, E. Lonnoy, Maycock, M. Tignor, en T. Waterfield (eds.)]. Wereld Meteorologische Organisatie, , 32 Genève,
Zwitserland, blz. 4.
IPCC 2013 AR5, GTIII, RID, blz.8: “Baseline scenarios, those without additional mitigation, result in global mean
surface temperature increases in 2100 from 3.7˚C to 4.8˚C compared to pre-industrial levels.” Vrije vertaling: "De
basisscenario's, die zonder beperking, resulteren in een wereldwijde temperatuurstijging in 2100 van 3,7°C tot
4,8°C ten opzichte van het pre-industriële niveau. "
RCP: Representative Concentration Pathways of Representatieve concentratieroutes. Gezien onze kennis van
de mechanismen van de opwarming van de aarde in dit stadium van de conclusies, is dit een goed moment om
de cijfers die typisch zijn voor CPR, met name RCP2.6 en RCP8.5 in de gepresenteerde figuur, te verklaren. Deze
cijfers hebben betrekking op de infraroodstralenforcering, uitgedrukt in Watt per vierkante meter (W/m²), die
het resultaat is van de concentratie aan broeikasgassen. Wanneer de BKG-concentratie lager is, is deze forcering
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scenario met een ambitieus klimaatbeleid dat gericht is op een opwarming van de aarde die
waarschijnlijk minder dan 2°C boven het pre-industriële niveau ligt. Het RCP8.5-scenario, ook
wel het "business as usual"-scenario genoemd, met voortzetting van het huidige beleid, komt
overeen met een BKG-emissiescenario dat vergelijkbaar is met het traject dat we momenteel
volgen en dat leidt tot een opwarming van de aarde met ongeveer 4°C.
Wat betreft de evolutie van de gemiddelde temperaturen, de gemiddelde neerslag en de
gemiddelde zeespiegel over een periode van 100 jaar, tussen 1986-2005 enerzijds en 2081-2100
anderzijds, levert de vergelijking het volgende op:

lager. Concreet: er worden minder van deze stralen, en dus minder warmte, vastgehouden. Naarmate de
concentratie van broeikasgassen toeneemt, wordt de forcering sterker: meer en meer infraroodstralen worden
vastgehouden.
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Figuur 8. RCP2.6 en RCP8.5 tegen 2100: temperaturen, neerslag en zeespiegel

Waar een stijging van 4°C gelijk staat aan een wereldwijde ramp, heeft de huidige opwarming
van 1°C nu al overal op aarde gevolgen en moet de eventuele extra opwarming in ieder geval zo
laag mogelijk onder de 2°C blijven en bij voorkeur 1,5°C om een gevaarlijke opwarmingssituatie
te voorkomen. Zoals later zal worden aangegeven, mogen de CO2-concentratie en de verwachte
stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde volgens het laatste speciale IPCC-rapport niet
hoger zijn dan 1,5°C, rekening houdend met de gevaren die daarmee gepaard gaan voor de
wereldwijde samenleving en 42 et 43. Klimaatmodellen voorspellen aanzienlijke verschillen in
regionale klimaatkarakteristieken tussen de huidige omstandigheden en een opwarming van
1,5°C en tussen een opwarming van 1,5°C en een opwarming van 2°C.
Dat het verschil tussen een opwarming van 2°C en 1,5°C verre van marginaal is, wordt hieronder
geïllustreerd. Hierop komen we later nader terug.

42

43

IPCC 2018, SR15, over de gevolgen van een opwarming van de aarde met 1,5°C. Zie ook Milieu- en Natuurraad
Vlaanderen, Advies van 26 november 2009 over de Klimaattop in Kopenhagen, 10-11.
Aangezien in het 450 ppm-eq-gebied naast CO2 ook andere broeikasgassen zoals methaan zijn opgenomen, is de
grenswaarde die niet mag worden overschreden bijvoorbeeld (uitsluitend) de cumulatieve hoeveelheid CO 2 in de
atmosfeer de facto minder dan 450 ppm. Naast de 450 ppm CO2-eq in de literatuur, is er echter ook een maximale
accumulatie van 450 ppm CO2, aangezien een tijdelijke 'overschrijding' (een tijdelijk hogere concentratie van 50
ppm) is toegestaan. De maximale (tijdelijke) concentratie kan dus worden teruggebracht tot 450 ppm CO 2 in
plaats van 450 ppm CO2-equivalent.
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Figuur 9. Opwarming met 1,5°C of 2°C: enkele verschillen
§2.

De uitstoot van broeikasgassen hebben vertraagde gevolgen
Het klimaatsysteem reageert langzaam op de stijging van de BKG-concentraties in de atmosfeer.
Het duurt 30 tot 50 jaar voordat de vrijgekomen broeikasgassen hun volledige opwarmende
effect in de atmosfeer en op aarde hebben bereikt. Dit houdt in dat door de emissies uit het
verleden - die eeuwen en gedeeltelijk millennia in de atmosfeer zullen blijven - nu al een extra
opwarming onvermijdelijk is, zoals door het IPCC wordt uitgelegd:
"De opwarming door antropogene emissies vanaf de pre-industriële tijd tot op heden zal
eeuwenlang tot duizenden jaren aanhouden en langdurige veranderingen in het
klimaatsysteem blijven veroorzaken, zoals de stijging van de zeespiegel, met alle gevolgen
van dien (hoog betrouwbaarheidsniveau). Maar het is onwaarschijnlijk dat deze emissies
alleen al een opwarming van 1,5°C zullen veroorzaken (middelmatig
betrouwbaarheidsniveau). Het is onwaarschijnlijk dat antropogene emissies (met inbegrip
van broeikasgassen, aërosolen en hun precursoren) tot op heden de komende twee of drie
decennia (hoog betrouwbaarheidsniveau) of op een eeuwse schaal (matig
betrouwbaarheidsniveau) een extra opwarming van meer dan 0,5°C zullen veroorzaken "44
(vrije vertaling en wij benadrukken dit).

44

“Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries
to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise,
with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of
1,5°C (medium confidence) [….] Anthropogenic emissions (including greenhouse gases, aerosols and their
precursors) up to the present are unlikely to cause further warming of more than 0.5 °C over the next two or
three decades (high confidence) or on a century time scale (medium confidence).” – IPCC 2018, SR15, Summary
for policy makers, blz.5.
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Door deze trage reactie en de extra onvermijdelijke opwarming die het gevolg zal zijn van de
huidige BKG-concentraties, zullen de totale gevolgen van onze emissies tot nu toe voor de
opwarming van de atmosfeer en de aarde pas na 2050-2070 zichtbaar worden. De vertraging
van 30 tot 50 jaar betekent dat de schadelijke gevolgen van de BKG-uitstoot tot ongeveer 1980,
momenteel voelbaar zijn. De opwarming en schadelijke gevolgen van de uitstoot van
broeikasgassen vanaf 1980 tot nu zullen pas in de komende decennia zichtbaar worden.
Bovendien zullen de effecten worden veroorzaakt door emissies die nu en in de toekomst
plaatsvinden. Daarom is het zo dringend noodzakelijk om onmiddellijk een begin te maken met
een drastische vermindering van de emissies. De emissies uit het verleden alleen zullen ons niet
tot de kritische drempel van 1,5°C brengen, wat betekent dat een ambitieus klimaatbeleid dit
nog steeds kan voorkomen.
Het algemene beeld van de schade die gepaard gaat met de klimaatverandering is dat van
sluipende schade, waarbij de schade niet volledig van het ene op het andere moment optreedt,
maar geleidelijk toeneemt als gevolg van het cumulatieve effect ervan. Vergelijk het met de
situatie waarin werknemers voortdurend worden blootgesteld aan gevaarlijke emissies en
geleidelijk aan in steeds ernstiger mate silicose ontwikkelen; hun longen worden steeds meer
en steeds sluipender aangevallen. De ziekte verschijnt pas na tientallen jaren van blootstelling.
De schade van de CO2-uitstoot voor de mens is niet alleen ongebreideld, maar ook latent. Dit
betekent dat de schade weliswaar aanwezig is (schade aan de chemische samenstelling van de
atmosfeer in de vorm van een te hoge CO2-concentratie), maar dat deze nog niet zichtbaar of
opmerkelijk is, omdat de daaruit voortvloeiende opwarming pas met veel vertraging optreedt.
Latente schade brengt een bijzonder risico met zich mee, omdat het zich lange tijd onzichtbaar
kan verspreiden voordat de schadelijke gevolgen merkbaar worden. Tegen de tijd dat de schade
wordt "ontdekt", zal het al te laat zijn, omdat veel schade onherstelbaar zal zijn. Om dergelijke
effecten te visualiseren, kan worden verwezen naar het mesothelioom van asbestose: een
dodelijke beroepsziekte die pas 30 jaar na blootstelling aan een asbestkristal verschijnt. Toen de
eerste slachtoffers van mesothelioom voor het eerst opdoken, werden er maatregelen
genomen, maar voor veel slachtoffers die de afgelopen 30 jaar aan asbest waren blootgesteld,
kwamen deze maatregelen te laat en kon de schade (overlijden binnen twee jaar) niet meer
worden voorkomen.
Het IPCC is met name van mening dat "zelfs de ernstigste mitigatie-inspanningen de toekomstige
gevolgen van de opwarming van de aarde in de komende decennia niet kunnen voorkomen,
waardoor aanpassing onvermijdelijk is"45.

Tot slot: het belang van het overgangstraject

Vrije vertaling van: “Even the most stringent mitigation efforts cannot avoid further impacts of climate change
in the next few decades, which makes adaptation unavoidable.” IPCC 2014, AR5, GTII, CH1, GTII, CH1 blz.184.
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Het zal tijd kosten om een wereldwijde samenleving om te vormen van een van fossiele
brandstoffen tot een samenleving die weinig of geen broeikasgassen uitstoot. Het is
onvermijdelijk dat er een overgangsfase komt, waarin fossiele energie nog steeds
noodzakelijkerwijs zal worden verbrand. De extra lozingen zullen bijdragen tot een aanzienlijke
verdere opwarming van de aarde boven de reeds waargenomen 1,0°C opwarming en de extra
opwarming die toch al zal optreden als gevolg van eerdere emissies.
De totale vrijkomende hoeveelheid zal vanaf nu bepalend zijn voor de uiteindelijke temperatuur
en de ernst van de klimaatverandering en dus ook voor de aard van onze toekomst. De route en
de snelheid van de overgang naar een koolstofarme samenleving is daarom van cruciaal belang.
Want zonder een zeer sterke vermindering van de netto-emissies is het vrijwel zeker dat de
opwarming van de aarde in 2100 4°C zal bedragen (en dan verder zal toenemen), ook al worden
alle nationale emissiereductie-inspanningen die de staten in het kader van het Akkoord van
Parijs zijn overeengekomen, en die we hieronder bespreken, gerespecteerd. De verbintenissen
in het kader van deze overeenkomst, die betrekkelijk recentelijk zijn aangegaan, schieten
inderdaad ruimschoots tekort 46. Dit wordt duidelijk vastgesteld in het onderstaande cijfer van
de Climate Action Tracker, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voorspellingen van de
betrokken wetenschappelijke onderzoekscentra vanaf december 2018 47.

46

47

Infra, nrs. 85 - 87 en 92.
Voy. Zie ook F. Harvey: “Latest data show steep rises in CO 2 for seventh year. Readings from Hawaii observatory
bring threshold of 450 ppm closer sooner than had been anticipated”, The Guardian, 4 juni 2019 (
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/04/latest-data-shows-steep-rises-in-co2-for-seventhyear ): “Atmospheric concentrations of [CO2] were 414.8 ppm in May”.
https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/
De Climate Action Tracker is een onafhankelijke wetenschappelijke analyse van drie onderzoekscentra die sinds
2009 wereldwijd de klimaatactie monitoren. Voy. https://climateactiontracker.org/
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Figuur 10. Opwarming van de aarde tegen 2100

Alle gegevens in dit hoofdstuk zijn basisgegevens. Het is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen
die geïnteresseerd is in de klimaatproblematiek. En ze zijn niet moeilijk te begrijpen.
Met al deze basisinformatie kunnen we de kennis over de opwarming van de aarde en de impact
ervan, zoals die zich in wetenschappelijke en diplomatieke kringen in de loop der tijd, met name
in de afgelopen drie decennia, heeft ontwikkeld, verder analyseren.
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Het UNFCCC van 1992 en het sleutelbegrip
"gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde".
Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (hierna "UNFCCC" of
"Verdrag" genoemd) organiseert de internationale klimaatregeling48.
De partijen bij het UNFCCC 49zijn overeengekomen er het volgende in op te nemen:
"Het uiteindelijke doel van dit verdrag (....) is het stabiliseren van (....) de concentraties
van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau dat gevaarlijke antropogene verstoring
van het klimaatsysteem voorkomt" (artikel 2 van het UNFCCC).
In dit hoofdstuk richten we ons op dit uiteindelijke doel van de Conventie, namelijk het
voorkomen van een "gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde".
De vraag is in welk stadium de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde een
"gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde" impliceert. Verschillende
wetenschappelijke studies hebben sinds 1990 de drempel van 2°C ten opzichte van het preindustriële niveau vastgesteld als de uiteindelijke drempel die niet mag worden
overschreden. Vervolgens werd de drempel naar 1,5°C bijgesteld.
Overeenkomstig de wetenschappelijke definitie van een dergelijke "gevaarlijke
antropogene opwarming van de aarde" worden de drempels van 2°C en 1,5°C ten opzichte
van het pre-industriële niveau sinds ten minste 2007 besproken in diplomatieke
vergaderingen in het kader van het UNFCCC, met het idee om ze op te nemen in een
juridisch bindende tekst als maatstaf voor een "gevaarlijke" opwarming. Zo geschiedde in
2015, met artikel 2 van het Akkoord van Parijs.
Op de volgende pagina's wordt de vooruitgang van de wetenschappelijke en diplomatieke
consensus over het begrip "gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde" in detail
geanalyseerd (wij benadrukken dit).
Voorafgaandelijk hebben de eisers het uiteindelijke doel van het UNFCCC iets meer in detail
uiteengezet en wordt het aandeel van de Conferentie van Partijen ("COP") in de uitvoering ervan
toegelicht.

48

49

Een internationaal rechtsstelsel wordt gedefinieerd als een geheel van regels en praktijken die verband houden
met het beheer en de uitvoering van één of meer internationale verdragen die nauw verbonden zijn met
gespecialiseerde instellingen die tot doel hebben de regels van deze verdragen te ontwikkelen - in: R. VERHEYEN,
Climate Change Damage and International Law – Prevention Duties and State Responsibility, Leiden/Boston,
Martinus Nijhoff Uitgeverij, 2005, blz. 43.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_nl#1
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Het UNFCCC: enkele basisgegevens
Het UNFCCC is op 9 mei 1992 in New York aangenomen en is momenteel ondertekend door 196
staten en één regionale organisatie, de Europese Unie, wat meer is dan het aantal lidstaten van
de VN50. Het is op 21 maart 1994 in werking getreden51.
Het verdrag dient als kader voor de ondertekenende staten voor verdere besprekingen en
besluiten over de internationale samenwerking ter voorkoming van een gevaarlijke
antropogene opwarming van de aarde.
§1.

Het uiteindelijke doel
Zoals reeds vermeld, is het uiteindelijke doel van het UNFCCC het voorkomen van een
gevaarlijke, door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
Dit wordt bereikt door de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op
een niveau dat gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt. Volgens
het verdrag moet dit niveau tijdig worden bereikt om ecosystemen in staat te stellen zich op
natuurlijke wijze aan te passen aan de klimaatverandering, zodat de voedselproductie niet in
gevaar komt en de economische ontwikkeling op duurzame wijze kan worden voortgezet.
De letterlijke tekst van artikel 2 van het verdrag is als volgt:
"Het uiteindelijke doel van dit Verdrag en alle daarmee verband houdende
rechtsinstrumenten die de Conferentie van Partijen kan aannemen, is het stabiliseren, in
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag, van de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau dat gevaarlijke
antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt.
Dit niveau 52moet tijdig worden bereikt om ecosystemen in staat te stellen zich op
natuurlijke wijze aan te passen aan de klimaatverandering, om de voedselproductie niet
in gevaar te brengen en om de economische ontwikkeling op duurzame wijze voort te
zetten" (wij benadrukken dit).

§2.

De Conferentie van Partijen (COP) als hoogste besluitvormingsorgaan
In artikel 7 van het UNFCCC wordt de Conferentie van Partijen (COP) opgericht als het hoogste
besluitvormingsorgaan van het Verdrag. De rol van het comité is toezicht te houden op de
uitvoering van het UNFCCC, na te gaan of de genomen maatregelen toereikend zijn om het
uiteindelijke doel van het verdrag, namelijk het voorkomen van een gevaarlijke
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Dat is 193.
Dat is 90 dagen na het bereiken van 50 ratificaties overeenkomstig artikel 23 van het UNFCCC; op Belgisch niveau
is de datum van inwerkingtreding 15 april 1996.
Artikel 2 van het UNFCCC.
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klimaatverandering, te bereiken53 en, binnen de grenzen van zijn mandaat, de nodige besluiten
te nemen om de effectieve uitvoering van het verdrag te bevorderen 54. In die zin speelt het een
doorslaggevende rol bij het bepalen van het internationale klimaatbeleid.
Voor de besluitvorming binnen de COP's van het UNFCCC wordt de consensusregel toegepast 55.
Er zij dan ook op gewezen dat België, als partij bij de conferenties van de partijen, de
verschillende besluiten van de COP's bij consensus heeft aangenomen.
De eerste COP, COP-1, vond plaats in 1995. De nummering gaat op deze manier verder,
bijvoorbeeld de COP die in 2018 in Polen in Katowice, de laatste COP tot op heden van deze
conclusies, heeft plaatsgevonden, is COP-24.

Het concept van gevaarlijke opwarming: +2°C
scenario's versus +1,5°C.
In dit hoofdstuk leggen de eisers uit hoe en wanneer de ondertekenaars van het UNFCCC zijn
centrale doelstelling hebben bereikt.
Op die manier wordt ook onthuld wat duidelijk is of had moeten zijn voor België in de afgelopen
decennia, toen het land het UNFCCC ondertekende.

§1.

Eerste stap: een opwarming van de aarde met 2°C is gevaarlijk (periode 1990-2012).

1.1

De eerste wetenschappelijke ontdekkingen
Al in 1975 gaf William Nordhaus, econoom van Yale, in zijn artikel met de titel "Can We Control
Carbon Dioxide?" gewag van zijn intuïtie dat het noodzakelijk was de opwarming van de aarde
tot 2°C te reduceren ten opzichte van het pré-industriële peil. ".
De toegestane wetenschappelijke studies hebben sinds 1990 duidelijk aangetoond dat de 2°C
opwarming de uiterste bovengrens is die niet mag worden overschreden om een zeer ernstig
gevaar voor de mensheid te voorkomen. Het was destijds ook duidelijk dat de opwarming van
de aarde boven 1°C56 snelle, onvoorspelbare en niet-lineaire gevolgen kan hebben en ernstige
schade aan ecosystemen kan toebrengen57.
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Artikel 2 van het UNFCCC.
Artikel 7 van het UNFCCC.
A. Vihma, "Climate of Consensus: Managing Decision Making in the UN Climate Change Negotiations." Review of
European, Comparative & International Environmental Law, 2015, blz. 58-68, specifiek blz. 64.
Momenteel hebben menselijke activiteiten al geleid tot een opwarming van de aarde met ongeveer 1°C
boven het pre-industriële niveau: IPCC 2018, SR15, Rapport Global Warming of 1.5˚C, SPM. Zie ook supra, nr. 52.
F. R. Rijsberman en R.J. Swart (ed.), Targets and Indicators of Climatic Change. Report of Working Group II of the
Advisory Group on Greenhouse Gases, Stockholm Environment Institute, 1990.
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Dit blijkt uit een internationale studie die in 1990 is uitgevoerd door het Stockholm
Environmental Institute:
"Temperatuurstijgingen van meer dan 1,0°C kunnen snelle, onvoorspelbare en nietlineaire gevolgen hebben die tot aanzienlijke schade aan het ecosysteem kunnen leiden....
de bovengrens van 2,0°C moet worden gezien als de grens waarboven de risico's van
ernstige schade aan het ecosysteem en niet-lineaire gevolgen snel zullen toenemen"58.
Ook in 1990 publiceerde het IPCC59 zijn eerste evaluatieverslag. In dit verslag merkt het IPCC op
dat emissies van menselijke activiteiten leiden tot een aanzienlijke toename van de concentratie
van broeikasgassen in de atmosfeer en dat dit het broeikaseffect versterkt en tot verdere
opwarming van de aarde leidt 60.
Het IPCC riep daarom op tot een samenwerking tussen de staten om tot een internationaal
klimaatverdrag te komen en een antropogene klimaatverandering te voorkomen die een
bedreiging vormt voor mens en milieu.

1.2

Conclusies van de EU sinds 1996
Op basis van de begin jaren negentig beschikbare wetenschappelijke informatie over de
oorzaken, gevolgen en gevaren van de klimaatverandering heeft de Europese Unie in 1996
besloten om op basis van het voorzorgsbeginsel rekening te houden met de 2°C-doelstelling:
"Gezien de ernstige risico's die verbonden zijn aan een temperatuurstijging van deze
omvang en met name de snelheid van deze stijging, is de Raad van oordeel dat de
gemiddelde temperatuur wereldwijd niet meer dan 2 graden boven het pre-industriële
niveau mag uitstijgen (....), neemt de Raad er nota van dat het volgens [het IPCC] technisch
en economisch haalbaar is de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.
Voorts merkt hij op dat er voldoende ruimte is voor zogenaamde "no regrets"-oplossingen
en dat het potentiële risico rechtvaardigt om verder te gaan dan de uitvoering van
zogenaamde "no regrets"-oplossingen op het niveau van de in bijlage I genoemde
partijen61.
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Vrije vertaling van: “Temperature increases beyond 1.0°C may elicit rapid, unpredictable, and nonlinear responses
that could lead to extensive ecosystem damage […] An absolute temperature limit of 2.0°C can be viewed as an
upper limit beyond which the risks of grave damage to ecosystems, and of non-linear responses, are expected to
increase rapidly”; Voy. F. R. Rijsberman en R.J. Swart (ed.), Targets and Indicators of Climatic Change. Report of
Working Group II of the Advisory Group on Greenhouse Gases, Stockholm Environment Institute, 1990, pp. viii et
ix.
Supra, nr. 22.
Supra, nrs. 44 - 45.
Europese Commissie, persmededeling, "Communautaire strategie inzake klimaatverandering - Conclusies van de
Raad", punt 6, 1996, nr. 188.
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1.3

De Conferentie van Partijen (COP-13) 2007: het Actieplan van Bali
Het Actieplan van Bali is62 in december 2007 tijdens de COP-13 aangenomen. Deze COP is de
eerste die impliciet overweegt om een uiteindelijke drempel voor een gemiddelde
temperatuurstijging vast te stellen die niet mag worden overschreden. Het komt na het Protocol
van Kyoto (dat in 2005 in werking is getreden), dat weliswaar voorziet in verbintenissen tot
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor de staten die partij zijn bij het verdrag,
maar niet het begrip "gevaarlijke opwarming van de aarde" definieert.
In de preambule van het Actieplan van Bali wordt uitdrukkelijk erkend dat de emissies aanzienlijk
moeten worden verminderd om het uiteindelijke doel van het verdrag te bereiken en wordt
benadrukt dat dit dringend moet gebeuren, onder verwijzing naar de conclusies van het vierde
evaluatieverslag van de IPCC, dat kort daarvoor in 2007 is gepubliceerd:
"De Conferentie van Partijen, vastbesloten om de uitvoering van het Verdrag met spoed
te versterken teneinde het uiteindelijke doel ervan te bereiken, met volledige
inachtneming van de beginselen van het Verdrag en de in het kader van dit instrument
aangegane verbintenissen, (...)
Erkennend dat aanzienlijke verminderingen van de mondiale emissies nodig zullen zijn om
het uiteindelijke doel van het verdrag te bereiken, en benadrukkend dat de
klimaatverandering dringend1 moet worden aangepakt , zoals aangegeven door het
Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering in haar vierde evaluatieverslag
(....)" 63.
Het woord 'dringend' in deze paragraaf is voorzien van een voetnoot. De tekst bij de voetnoot
verwijst naar specifieke onderdelen van het IPCC-evaluatieverslag van 2007, met inbegrip van
de technische samenvatting en hoofdstuk 13 van het verslag van werkgroep III 64.
De voetnoot verwijst met name naar bladzijde 39 van de technische samenvatting van
werkgroep III, die onderstaande tabel bevat:

Beslissing 1 / CP.13
63

Actieplan van Bali, Besluit 1/CP.13; wij leggen hier de nadruk op.

64

Supra, nr. 26 : het werk van het IPCC is georganiseerd in drie werkgroepen.
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Figuur 11. IPCC - Evaluatieverslag 2007: de 2°C-grenswaarde

In deze tabel heeft het IPCC informatie verstrekt over de mogelijkheden om de grens van 2°C
niet te overschrijden. Uit de informatie onder "Categorie I" blijkt dat om de opwarming tussen
2°C en 2,4°C te beperken, de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zich moet
stabiliseren op een niveau tussen 445 en 490 ppm CO2-eq.
Het IPCC concludeert op basis van bovenstaande tabel dat de temperatuurstijging alleen redelijk
beperkt kan worden tot 2°C als de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zich
stabiliseert op een maximum van ongeveer 450 ppm CO2-equivalent:
"De beperking van de temperatuurstijging tot 2°C boven het pre-industriële niveau kan
alleen worden bereikt bij de ondergrens van het interval van de verschillende concentraties
dat in het Categorie I-scenario is aangegeven (d.w.z. ongeveer 450 ppm CO2-equivalent op
basis van de "best estimate"-aannames)65.
Bovendien geeft deze tabel aan dat voor de stabilisatie van de BKG-concentraties in de richting
van ongeveer 450 ppm CO2-equivalent, het noodzakelijk is om de wereldwijde uitstoot tegen
2050 met ongeveer 85% te verminderen.
Het Actieplan van Bali van 2007 moet daarom worden begrepen in die zin dat de partijen bij het
UNFCCC erkennen dat een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
noodzakelijk en urgent is en dat deze "urgentie" moet worden begrepen op basis van de
passages uit het vierde IPCC-rapport van 2007.
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Vrije vertaling van: “ Limiting temperature increases to 2°C above pre-industrial levels can only be reached at the
lowest end of the concentration interval found in the scenarios of category I (i.e. about 450 ppm CO2-eq using
“best estimate” assumptions)”, in: IPCC 2007, AR4, werkgroep III, blz. 229.
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1.4

Het akkoord van Kopenhagen van 2009 (COP-15)
Op de COP-14 in Poznan in 2008 bespraken de partijen bij het verdrag en het protocol de
noodzaak om de emissies tegen 2020 met 25 tot 40% te verminderen ten opzichte van het
niveau van 1990, zoals aanbevolen in het vierde IPCC-rapport dat in 2007 werd gepubliceerd 66.
Maar twee jaar na het Actieplan van Bali wordt de 2°C-drempel bevestigd in het akkoord van
Kopenhagen van 2009.
Het akkoord van Kopenhagen dat in 2009 op de COP-15 - waarbij België partij was - werd
gesloten, bevestigt dat, om de uiteindelijke doelstelling van het UNFCCC, de preventie van
gevaarlijke antropogene klimaatverandering, te bereiken, de wetenschappelijke kennis vaststelt
dat de gemiddelde stijging van de wereldwijde temperatuurstijging niet meer dan 2°C mag
bedragen in vergelijking met het pre-industriële niveau:
"Om het 67uiteindelijke doel van het Verdrag te bereiken, namelijk het stabiliseren van de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau dat gevaarlijke
antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt, zijn wij van plan om, rekening
houdend met de wetenschappelijke opvatting dat de wereldwijde temperatuurstijging
beperkt moet blijven tot 2°C, onze samenwerking op lange termijn in de strijd tegen de
klimaatverandering te versterken, op basis van billijkheid en met het oog op een duurzame
ontwikkeling" (wij leggen hier de nadruk op).
Dit besluit verwijst naar de aanbevelingen van het vierde evaluatieverslag van het IPCC, dat in
2009 specifiek voor de COP in Kopenhagen is bijgewerkt. In de actualisering van dit verslag staat
dat:
"Recente waarnemingen tonen aan dat samenlevingen en ecosystemen extreem
kwetsbaar zijn voor zelfs maar een bescheiden klimaatverandering.... Temperaturen van
meer dan 2°C zullen voor de huidige samenlevingen moeilijk te beheersen zijn en zullen in
deze eeuw en daarna waarschijnlijk grote sociale en ecologische verstoringen veroorzaken
in de rest van de wereld"68 (vrije vertaling - we leggen hier de nadruk op).
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J. Gupta, The History of Global Climate Governance, CUP, Cambridge, Cambridge, 2014, blz. 127.
Besluit 1/CP.15, blz. 5.
“Recent observations show that societies and ecosystems are highly vulnerable to even modest levels of climate
change […] Temperature rises above 2˚C will be difficult for contemporary societies to cope with, and are likely
to cause major societal and environmental disruptions through the rest of the century and beyond” in: Update
rapport AR4/2007, 2009, Synthesis Report from Climate Change, Global Risks, Challenges & Decisions, blz. 6.

57 | 305

Uit de actualisering van dit verslag blijkt vervolgens dat zelfs grote gevolgen te verwachten zijn
van een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tussen 1°C en 1,5°C en van
milieurampen bij een opwarming van meer dan 2°C 69.
En het rapport vat dan samen dat een scenario bij 2°C dus grote risico's inhoudt voor mens en
milieu:
"Samengevat: hoewel een temperatuurstijging van 2°C boven het pre-industriële niveau
de meest genoemde drempel voor het vermijden van een gevaarlijke klimaatverandering
blijft, brengt dit nu al aanzienlijke risico's met zich mee voor de maatschappij en het
milieu"70 (vrije vertaling – wij leggen hier de nadruk op).
In het licht van de conclusies van het IPCC hebben de lidstaten die aan de COP-15 deelnemen,
daarom vraagtekens geplaatst bij de 2°C-drempel, gezien de wetenschappelijke gegevens over
de gevolgen van een temperatuurstijging van 1,5°C71:
"Wij verzoeken dat de uitvoering van deze overeenkomst uiterlijk in 2015 wordt
geëvalueerd, met name in het licht van het uiteindelijke doel van het verdrag. Dit houdt in
dat moet worden overwogen de langetermijndoelstelling te versterken door rekening te
houden met verschillende elementen van de wetenschappelijke werkzaamheden, met
name met betrekking tot een temperatuurstijging van 1,5°C" (wij leggen hier de nadruk
op).
De lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, hebben in een brief van 28 januari 2010
aan het uitvoerend secretariaat van het Raamverdrag opnieuw bevestigd dat zij zich ertoe
verbinden de stijging van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van het pre-industriële
tijdperk tot 2°C te beperken72.
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“The impacts on water resources in many parts of the world will be severe with climate change associated with
only 1.0 to 1,5˚C rises in temperature”; “There is a looming biodiversity catastrophe if global mean temperature
rises above the 2˚C-guardrail, ocean acidification spreads and sea-level rise accelerates” ; and “In summary,
although a 2˚C rise in temperature above pre-industrial remains the most commonly quoted guardrail for avoiding
dangerous climate change, it nevertheless carries significant risks of deleterious impacts for society and the
environment.”; in: IPCC 2007, AR4, Update rapport AR4/2007, 2009, Synthesis Report from Climate Change,
Global Risks, Challenges & Decisions, blz. 13, 14 et 16.
in: IPCC 2007, AR4, Update rapport AR4/2007, 2009, Synthesis Report from Climate Change, Global Risks,
Challenges & Decisions, blz. 16.
Besluit 1/CP-15, blz. 7, punt 12.
Brief van de Europese Unie en haar leden - waaronder België - aan het uitvoerend secretariaat van het
Raamverdrag van 28 januari 2010.
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In 2010, na de COP-15 in Kopenhagen en vóór de COP-16 in Cancún, gaf de Europese Commissie
aan dat, aangezien de beste beschikbare stand van de wetenschap aangaf dat tegen 2020 een
vermindering van 25 tot 40% nodig was, de EU-norm van 20% vermindering in 2020 "niet
volstaat om de algemene doelstelling van beperking van de opwarming van de aarde tot minder
dan 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau te bereiken. Alle landen zullen een extra
inspanning moeten leveren73.

1.5

Het klimaatakkoord van Cancún van 2010 (COP-16)
De partijen zijn het uiteindelijk eens geworden over de 2°C-drempel in vergelijking met het preindustriële tijdperk van het volgende jaar op de COP16 in het klimaatakkoord van Cancún74. De
COP bevestigt in deze overeenkomst opnieuw de noodzaak om te overwegen de drempel te
verhogen door te verwijzen naar de 1,5°C-drempel75.
De preambule van dit besluit luidt als volgt:
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's - Analyse van de opties om verder te gaan dan de doelstelling van 20 %
broeikasgasemissiereductie en beoordeling van het risico van "koolstoflekkage"Com(2010) 265.
Besluit 1/CP.13, Akkoord van Cancun, 2010, preambule.
Besluit 1/CP-16, preambule en blz. 3, punt 4: "erkent tevens de noodzaak om bij de eerste evaluatie, zoals bedoeld
in punt 138 hieronder, de versterking van de mondiale langetermijndoelstelling te overwegen op basis van de
meest betrouwbare wetenschappelijke kennis, met inbegrip van een wereldwijde gemiddelde
temperatuurstijging van 1,5°C;".
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"Herinnerend aan zijn besluiten 1/CP.13 (Actieplan van Bali) en 1/CP.15, [...]
Nota nemend van resolutie 10/4 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over
mensenrechten en klimaatverandering, [...].
4. Erkent voorts dat een aanzienlijke vermindering van de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen nodig is, op basis van wetenschappelijk bewijs en zoals voorbereid door
het vierde evaluatieverslag van het Intergouvernementele Panel inzake
klimaatverandering, om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen
teneinde de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 2°C boven het preindustriële niveau te houden, en dat de partijen dringend maatregelen moeten nemen om
deze langetermijndoelstelling te bereiken, op basis van wetenschappelijk bewijs en
rechtsgeldigheid;
erkent tevens de noodzaak om bij de eerste evaluatie, zoals bedoeld in punt 138 hieronder,
76de versterking van de mondiale langetermijndoelstelling te overwegen op basis van de
meest betrouwbare wetenschappelijke kennis, met inbegrip van een wereldwijde
gemiddelde temperatuurstijging van 1,5°C;" (wij leggen hier de nadruk op).
In het klimaatakkoord van Cancún wordt nota genomen van Resolutie 10/4 van de VNMensenrechtenraad over mensenrechten en klimaatverandering, waarin wordt gesteld dat de
klimaatverandering een bedreiging vormt voor de mensenrechten in de hele wereld, met
inbegrip van het recht op leven, met name voor kwetsbare personen.
In de overeenkomsten van Cancún wordt hiernaar verwezen: "De Raad merkt op dat de
negatieve gevolgen van de klimaatverandering een reeks directe en indirecte gevolgen hebben
voor het daadwerkelijke genot van de mensenrechten en dat bevolkingsgroepen die zich reeds
in een kwetsbare situatie bevinden als gevolg van factoren zoals geografische ligging, geslacht,
leeftijd, inheemse status, het behoren tot een minderheid of een handicap het zwaarst getroffen
zullen worden"77.
Let op de voorwaarden van resolutie 10/4 van 2009:
"Vaststellend dat de gevolgen van de klimaatverandering een reeks directe en indirecte
gevolgen hebben voor het effectieve genot van de mensenrechten, waaronder het recht
op leven, het recht op voldoende voedsel, het recht op de hoogst haalbare
gezondheidsstandaard, het recht op adequate huisvesting, het recht op zelfbeschikking en
mensenrechtenverplichtingen in verband met de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire
voorzieningen, en eraan herinnerend dat een volk in geen geval van zijn eigen middelen
van bestaan mag worden beroofd"78.
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Besluit 1/CP.16, Akkoord van Cancun, 2010.
Besluit 1/CP.16, Cancun -Akkoorden, 2010.
Resolutie
10/4 van
de
Mensenrechtenraad
van
de
Verenigde
http://ap.ohchr.org/Documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_HRC_RES_10_4.pdf.
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Naties,

maart

2009,

Samenvattend: Verwijzend naar de wetenschappelijke conclusies van het IPCC, het Actieplan
van Bali en het Akkoord van Kopenhagen, zijn de partijen op de COP van Cancún het in besluit
1/CP.13 gezamenlijk eens geworden:
-

-

1.6

dat de klimaatverandering gevolgen heeft voor het daadwerkelijk genot van de
mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen;
dat zij erkennen dat aanzienlijke verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen nodig
zijn, zoals gedocumenteerd in het vierde evaluatieverslag van het IPCC, om de opwarming
van de aarde tot minder dan 2°C te beperken en dat de partijen bij de COP dringend actie
moeten ondernemen om deze langetermijndoelstelling te bereiken;
dat zij de noodzaak erkennen om de mondiale langetermijndoelstelling te versterken, met
name door een maximale opwarming van 1,5°C als doelstelling van artikel 2 van het Verdrag
in aanmerking te nemen.

Besluit 1/CP.17 van 2011, genomen in Durban (COP-17).
De lidstaten van het UNFCCC zijn tijdens de COP-17 overeengekomen om:
-

te erkennen dat 79de klimaatverandering een "onmiddellijke en potentieel
onomkeerbare bedreiging vormt voor de menselijke samenlevingen en de planeet" en
dat alle partijen "er daarom dringend iets aan moeten doen" (wij leggen hier de nadruk
op).

-

en met "grote bezorgdheid" vast te stellen dat er een "aanzienlijke kloof" bestaat tussen
de door elk land voor 2020 beloofde reducties enerzijds en wat er wereldwijd werkelijk
nodig is om de uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot
"minder dan 2°C of 1,5°C van het pre-industriële niveau"80.

Deze kloof tussen de door individuele landen beloofde emissiereducties en wat er op mondiaal
niveau nodig is om een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen, wordt de
"emissiekloof" genoemd.

§2.

Tweede stap: een opwarming van de aarde met +1,5°C is gevaarlijk (2012 - tot op heden).

2.1

COP-18 in Doha in 2012: de gestructureerde dialoog tussen deskundigen
Op de COP-18 in Doha in 2012 is een dialoog tussen deskundigen gestart ter voorbereiding van
de Parijse Klimaattop (COP-21 in 2015), de zogenaamde Structured Expert Dialogue (SED).
Het doel van de DES was onder meer na te gaan of, rekening houdend met het uiteindelijke doel
van het verdrag, namelijk het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering, de doelstelling om
79
80

Besluit 1/CP.17, 1e paragraaf.
Besluit 1/CP.17, 2e paragraaf .
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de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C, voldoende was, met name in het
licht van de discussies over de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C
die reeds in Kopenhagen (2009) en Cancún (2010) hadden plaatsgevonden.
Uiteraard is deze dialoog gebaseerd op de conclusies van het vijfde IPCC-rapport dat in 2013 en
2014 is gepubliceerd. De eindconclusies van de gestructureerde dialoog tussen deskundigen
worden uiteengezet in een eindrapport van de SED dat in 2015 wordt gepubliceerd 81.
Op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis wordt in dit verslag geconcludeerd dat
de 2°C-doelstelling niet langer als voorzichtig moet worden beschouwd en ontoereikend is om
een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.
Hier zijn enkele uittreksels uit dit verslag, vrij vertaald:
"De gevolgen van de klimaatverandering treffen onze planeet. Er doen zich reeds
aanzienlijke klimaateffecten voor op het vlak van de opwarming van de aarde, en de
stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde zal het risico op ernstige, wijdverspreide
en onomkeerbare gevolgen alleen maar doen toenemen. Het concept van de
"vangnetten", dat een opwarmingslimiet impliceert die een volledige bescherming tegen
gevaarlijke antropogene interferentie garandeert, werkt dus niet meer" (vrije vertaling we benadrukken dit).82.
"Het begrip "vangnetten", d.w.z. de 2°C-drempel voor opwarming die als veilig wordt
beschouwd, is ontoereikend en kan beter worden gezien als een bovengrens, een
verdedigingslinie die strikt moet worden verdedigd, hoewel een geringere opwarming de
voorkeur verdient" (vrije vertaling - wij benadrukken dit).83.
"De beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C zou een veiliger "vangnet"
mogelijk maken. Dit zou risico's vermijden of verminderen, met name voor de
voedselproductie of unieke en bedreigde systemen zoals koraalriffen of vele delen van de
cryosfeer, met inbegrip van het risico op stijging van de zeespiegel [...] De partijen zouden
kunnen besluiten een voorzichtiger pad te kiezen door de opwarming van de aarde te
beperken tot minder dan 2°C, waarbij het idee van een verdedigingslinie of zelfs een

81

82

83

UNFCCC 2015, Report on the Structured Expert Dialogue on the 2013-2015 review :
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf.
“Climate change impacts are hitting home. Significant climate impacts are already occurring at the current level
of global warming and additional magnitudes of warming will only increase the risk of severe, pervasive and
irreversible impacts. Therefore, the ‘guardrail’ concept, which implies a warming limit that guarantees full
protection from dangerous anthropogenic interference, no longer works” UNFCCC 2015, Report on the Structured
Expert Dialogue on the 2013-2015 review, Message 4, blz.15
“The 2°C limit should be seen as a defense line […] The ‘guardrail’ concept, in which up to 2°C of warming is
considered safe, is inadequate and would therefore be better seen as an upper limit, a defense line that needs to
be stringently defended, while less warming would be preferable”, UNFCCC 2015, Report on the Structured Expert
Dialogue on the 2013-2015 review, Message 5, blz.18.
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bufferzone die de opwarming van de aarde tot ver onder de 2°C houdt, opnieuw wordt
bevestigd. (vrije vertaling - wij benadrukken dit) 84.
"Tot slot wordt in het SED-verslag gesteld dat de vaststelling van de
opwarmingsdoelstelling op 1,5°C een veiligere grens zou zijn en dat de opwarming in ieder
geval "ruim onder 2°C" moet worden gehouden".
Het SED-rapport stelt onder andere dat om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden,
een onmiddellijke en radicale energietransitie nodig is:
"De beperking van de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C vereist een radicale
overgang (een diepe ontkoling nu en in de toekomst) en niet alleen een aanpassing van de
huidige trends" (Vrije vertaling)85.

2.2

Het Akkoord van Parijs van 2015 (COP-21)
Het Akkoord van Parijs, die in december 2015 tijdens de COP-21 in Parijs is gesloten, vormt een
aanvulling op de ontwikkeling en actualisering van het UNFCCC. Het is op 4 november 2016 in
werking getreden na de daartoe vereiste nationale ratificatieprocedures 86.
Bovengenoemde wetenschappelijke conclusies van de SED-verslagen zijn erin verwerkt.
De overeenkomst onderstreept de dringende bedreiging die uitgaat van de opwarming van de
aarde en de noodzaak om deze kwestie aan te pakken op basis van de beste beschikbare
wetenschappelijke gegevens over het klimaat, met name met betrekking tot de bescherming
van de mensenrechten en de toekomstige generaties, alsmede de beperking van de door de
klimaatverandering veroorzaakte schade.
Het uiteindelijke doel van het UNFCCC (zoals gespecificeerd in Bali in 2007, Kopenhagen in 2009
en Cancún in 2010) werd verder geconsolideerd door het Akkoord van Parijs.

84

85

86

“[L]imiting global warming to below 1.5 °C would come with several advantages in terms of coming closer to a
safer ‘guardrail’. It would avoid or reduce risks, for example, to food production or unique and threatened systems
such as coral reefs or many parts of the cryosphere, including the risk of sea level rise […] Parties may wish to take
a precautionary route by aiming for limiting global warming as far below 2°C as possible, reaffirming the notion
of a defense line or even a buffer zone keeping warming well below 2°C” UNFCCC 2015, Report on the Structured
Expert Dialogue on the 2013-2015 review, Message 10, blz.33.
“Limiting global warming to below 2°C necessitates a radical transition (deep decarbonization now and going
forward), not merely a fine tuning of current trends” , UNFCCC 2015, Report on the Structured Expert Dialogue
on the 2013-2015 review, Message 2, blz.11.
Art. 20 van het Akkoord van Parijs ; UNFCCC, Status of Ratification Paris Agreement:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7d&hoofdstukter=27&clang=_nl.
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Het Akkoord van Parijs stelt dat het doel is de opwarming van de aarde "tot ver onder de 2°C"
te houden en bij voorkeur te beperken tot 1,5°C87.
Daartoe hebben alle UNFCCC-landen, inclusief België, hun nationale emissiereductieplannen
(die ze zelf hebben opgesteld) bij het Secretariaat ingediend, de "National Determined
Contributions" of "NDC's" , die tegen 2030 moeten gerealiseerd zijn.
De partijen bij het Akkoord van Parijs, met inbegrip van België, zijn overeengekomen dit te
verklaren:
"Klimaatverandering is een zaak van bekommernis voor de hele mensheid.

2.3

Besluit 1/CP.21 van 2015 bij het Akkoord van Parijs (COP-21).
In besluit 1/CP.21 in de bijlage bij het Akkoord van Parijs staat in de eerste plaats dat de door de
landen ingediende nationale bijdragen (NDC's) niet volstaan om het uiteindelijke doel van de
overeenkomst en het UNFCCC te bereiken, namelijk het voorkomen van gevaarlijke
klimaatveranderingen en dus van een opwarming van de aarde van ver onder de 2°C en bij
voorkeur beperkt tot 1,5°C88.
Op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis 89geeft besluit 1/CP.21 aan dat de
combinatie van nationale bijdragen (NDC's) zal leiden tot een wereldwijde uitstoot van 55 Gt
CO2-eq,2030, terwijl de CO2-uitstoot met ten minste 40 Gt CO2-eq moet worden verminderd om
de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.
Het merkt in die zin op dat:
"veel grotere emissiereductie-inspanningen dan die welke samenhangen met nationaal
vastgestelde bijdragen nodig zullen zijn om de wereldwijde temperatuurstijging onder de
2°C boven het pre-industriële niveau te houden door de emissies terug te brengen tot 40
gigaton of tot minder dan 1,5°C bovenhet pre-industriële niveau door de emissies terug
te brengen tot een niveau dat in het in punt 21 genoemde speciale verslag moet worden
gedefinieerd;" 90(wij benadrukken dit).

87
88

89
90

Artikel 2, §1, onder a), van het Akkoord van Parijs.
Besluit 1/CP.21, Preambule: "Met grote bezorgdheid benadrukkend dat het dringend noodzakelijk is de
aanzienlijke kloof te dichten tussen het globale effect van de mitigatieverbintenissen die de partijen zijn
aangegaan met betrekking tot de wereldwijde jaarlijkse broeikasgasemissies tot 2020 en de wereldwijde
emissietrends die in overeenstemming zijn met het vooruitzicht dat de stijging van de gemiddelde temperatuur
wereldwijd tot ver onder de 2°C boven het pre-industriële niveau zal worden beperkt, en om de inspanningen
voort te zetten om de stijging van de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau".
IPCC-rapporten en SED-rapporten, zie supra.
Besluit 1/CP.21, blz. 4/40, §17.
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Aangezien de in het Akkoord van Parijs vastgestelde doelstelling van 1,5°C een grotere reductie
in 2030 betekent dan de bovengenoemde reductie van 40 Gt, wordt het IPCC in het COP-besluit
verzocht om in 2018 een speciaal verslag in te dienen om te bepalen hoeveel meer emissies er
in 2030 moeten worden gereduceerd dan de bovengenoemde 40 Gt om deze doelstelling te
bereiken.
" 21. verzoekt het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering om in 2018 een
speciaal verslag in te dienen over de gevolgen van de opwarming van de aarde boven
1,5°C boven het pre-industriële niveau en de daarmee samenhangende patronen van de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

2.4

Het IPCC-rapport van 2018 over de 1,5°C-doelstelling
Zoals hierboven vermeld, heeft de Conferentie van Partijen bij besluit 1/CP.21 de IPCC verzocht
om in 2018 een speciaal verslag op te stellen. Het doel van dit verslag was om de gevolgen van
een opwarming van de aarde boven 1,5°C in kaart te brengen en de vereiste emissiereducties
tegen 2030 te bepalen.
Het speciaal verslag van het IPCC is in 2018 gepubliceerd. Hij concludeert dat een opwarming
boven de 1,5°C zeer grote schade zal veroorzaken en dat het verschil tussen de effecten van de
klimaatverandering naargelang de opwarming 1,5°C of 2°C bedraagt, aanzienlijk is.
Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, moet volgens het rapport de wereldwijde
uitstoot tegen 2030 (veruit) onder de 35 Gt CO2-eq zijn. Het IPCC wijst er ook op dat de helft van
de gebruikte modellen zelfs aantoont dat de wereldwijde uitstoot in 2030 al moet zijn
verminderd tot 25 Gt en 30 GtCO2-eq91.
Dit verslag geeft vervolgens aan dat het op deze basis, en nog steeds met het doel om de
opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, noodzakelijk is om de wereldwijde CO2-uitstoot
in 2030 met 45 procent netto (tussen 40 en 60 procent) en in 2050 met 100 procent netto (voor
de periode 2045-2055) te verminderen. Vanaf 2050 (voor de periode 2045-2055) zou er dus
geen CO2-uitstoot 92meer moeten zijn.
Als dit emissiereductietraject wordt gevolgd en in 2050 het nul-emissieniveau wordt bereikt, is
de kans om onder de 1,5°C te blijven 50% of meer en de kans om onder de 2°C te blijven 85%
(met andere woorden, zelfs met deze sterke emissiereductie voor 2030 en zelfs als de nul-CO2emissies in 2050 worden bereikt, is er nog steeds een kans van 50% dat de 1,5°C-drempel wordt
overschreden en een kans van 15% op een opwarming boven 2°C).

91
92

IPCC 2018, SR15, blz. 20.
IPCC 2018, SR15, blz. 14: “In model pathways with no or limited overshoot of 1.5°C, global net anthropogenic CO 2
emissions decline by about 45% from 2010 levels by 2030 (40-60% interguartile range), reaching net zero
around 2050 (2045–2055 interquartile range).”.
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Het verslag bevestigt ook, en in overeenstemming met de huidige actualiseringen van het UNEPrapport over emissiekloven93, dat de toezeggingen die de lidstaten tegen 2030 in hun nationale
bijdragen aan het Akkoord van Parijs hebben gedaan, verre van toereikend zullen zijn om de
doelstellingen van Parijs te bereiken.
Uit de berekeningen in het IPCC-rapport blijkt dat, zelfs als de staten al hun verplichtingen, de
NDC's, zouden nakomen, de opwarming van de aarde in deze eeuw 3°C zal bereiken en daarna
alleen maar zal toenemen:
"Scenario's die de huidige reductieambities voor 2030 weerspiegelen komen over het
algemeen overeen met economisch efficiënte scenario's die leiden tot een opwarming van
ongeveer 3°C in 2100, met een opwarming die daarna doorgaat (gematigd
betrouwbaarheidsniveau)" (94vrije vertaling en wij benadrukken dit).
Het traject van de huidige werkelijke wereldwijde emissies leidt tot ongeveer 4°C, wat zelfs
hoger is dan het traject van de geaccumuleerde staatsverplichtingen (d.w.z. nationale bijdragen
- de "NDC's")95.
Het laatste UNEP-rapport - gedateerd 2018 - illustreert de situatie als volgt96:

93
94

95

96

UNEP, The Emissions Gap Report, Nairobi, 2017 en 2018.
IPCC 2018, SR15, blz. 20: “Pathways reflecting current nationally stated mitigation ambition until 2030 are broadly
consistent with cost-effective pathways that result in a global warming of about 3˚C by 2100, with warming
continuing afterwards (medium confidence)”.
IPCC 20143, AR5, WGII, SPM, 8: “Baseline scenarios, those without additional mitigation, result in global mean
surface temperature increases in 2100 from 3.7˚C to 4.8˚C compared to pre-industrial levels” en UNEP, The
Emissions Gap Report, Nairobi, 2015, Schémas 2.1, blz.4-5.
UNEP, The Emissions Gap Report, "Executive Summary", Nairobi, 2017 en 2018, blz. 6.
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Figuur 12. Het Akkoord van Parijs in het licht van de werkelijkheid

Conclusie
Dit hoofdstuk heeft ons in staat gesteld om het volgende vast te stellen:
1. Sinds 1992 hebben de staten die partij zijn bij het UNFCCC-regime - waaronder België duidelijke en ondubbelzinnige verbintenissen aangegaan om een "gevaarlijke"
antropogene opwarming van de aarde (artikel 2 van het UNFCCC), die de mensheid en
de ecosystemen waarvan zij afhankelijk is zal schaden, te voorkomen;
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2. Al in 1990 stelden wetenschappers de 2°C-drempel in vergelijking met het preindustriële tijdperk vast als de maximumgrens die niet mag worden overschreden om
een "gevaarlijke" opwarming van de aarde te voorkomen 97;
Al in 2009 werd de uiteindelijke 2°C-drempel in twijfel getrokken door de IPCC, die
sindsdien de naleving van de 1,5°C-drempel98 heeft aangemoedigd om de UNFCCCdoelstelling te bereiken;
3. Ondanks de wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische complexiteit van de
opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan, heeft de wereldgemeenschap die
partij is bij het UNFCCC ongeveer 20 jaar99 nodig gehad om in een wettekst een
consensus te bereiken over het begrip "gevaarlijke" antropogene opwarming van de
aarde, d.w.z. om als uiterste drempel voor de temperatuurstijging een drempelwaarde
aan te geven die lager is dan 2°C, en bij voorkeur 1,5°C in vergelijking met het preindustriële tijdperk;
Deze opmerkelijke ontwikkeling van de diplomatieke consensus gaat bijzonder snel in
vergelijking met de aanpassing van de maximumdrempel van 2°C tot een
voorkeursdrempel van 1,5°C, waar ze vrijwel onmiddellijk de evolutie van de
wetenschappelijke consensus van het IPCC in 2009 volgt;
De partijen bij het UNFCCC hebben er slechts vijf jaar langer over gedaan om deze
doelstellingen juridisch bindend te maken (artikel 2 van het Akkoord van Parijs) 100;
4.

101België,

partij bij het IPCC, dat sinds 1988 de ontwikkeling van de wetenschappelijke
consensus heeft kunnen volgen via de procedure voor de voorbereiding en goedkeuring
van IPCC-rapporten, heeft ook op twee manieren deelgenomen aan de ontwikkeling van
de diplomatieke consensus: als staat die partij is bij het UNFCCC en als lidstaat van de
Europese Unie102;
De besluitvorming in de COP van het UNFCCC is een consensus, ze heeft de COP's van
Bali (2007), Kopenhagen (2009), Cancún (2010), Durban (2011) en Doha (2012) de
standpunten van de COP's van Bali (2007), Kopenhagen (2009), Cancún (2010), Durban
(2011) en Doha (2012) onderschreven en ze heeft het Akkoord van Parijs in 2015
ondertekend;

97

98

IPCC 1990, AR1 en F. R. Rijsberman en R.J. Swart (red.), Doelen en Indicatoren van Klimaatverandering. Verslag
van Werkgroep II van de Adviesgroep inzake broeikasgassen, Stockholm Environment Institute, 1990.
IPCC 2007, AR4, Update rapport AR4/2007, 2009, Synthesis Report from Climate Change, Global Risks, Challenges
& Decisions, blz. 13, 14 en 16.

COP-16 in Cancun en 2010, supra nrs. 78 - 80.
100 Artikel 2 van het Akkoord van Parijs van 2015.
101 Supra, nr. 38.
102 Wat de Europese bovengrens betreft: zie met name supra nrs. 69 - 76.
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5. Ondanks de solide wetenschappelijke en diplomatieke consensus over de te volgen
koers blijft de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toenemen, wat ons leidt naar
een traject van +4°C tegen 2100. Zelfs als de huidige verbintenissen in het kader van het
Akkoord van Parijs zouden worden nagekomen, zou de opwarming van de aarde in 2100
nog steeds +3°C bedragen, met nog meer opwarming in het verschiet.

69 | 305

De gevolgen van een gevaarlijke opwarming van
de aarde
De huidige wereldwijde uitstoot van broeikasgassen brengt ons op het pad van een opwarming
van de aarde met +4°C in 2100, wat gewoonweg rampzalig is.
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de gevolgen van een opwarming van 1,5°C tegen
2100, de drempel voor een door het IPCC als gevaarlijk beschouwde opwarming. De eisers
vergelijken de gevolgen van een dergelijke opwarming met die van een opwarming van 2°C.
Dankzij het speciaal IPCC-rapport van 2018 hebben we volledige informatie over dit onderwerp.
De vergelijking tussen een opwarming van 1,5°C en 2°C tegen 2100 is zeer twijfelachtig in zoverre
dat we weten dat de realiteit waarmee we het meest waarschijnlijk te maken zullen krijgen het
verschil is tussen de opwarming van de aarde met 1°C, die we nu al ervaren in 2019, en een
opwarming van de aarde met 4°C aan het einde van de eeuw 103. Bij het lezen van het volgende
zou het nuttig zijn om bij het lezen van de aanzienlijke verschillen tussen een opwarming van
1,5°C en 2°C rekening te houden met de gevolgen van een opwarming van 4°C of meer, die we
hierboven104 al kort hebben toegelicht.
We onderzoeken eerst de gevolgen van de opwarming van de aarde op mondiaal niveau (Sectie
1. Globale gevolgen) en vervolgens de gevolgen in West-Europa en België (Sectie 2. Implicaties
voor Europa en België). Zowel de huidige als de verwachte gevolgen worden geëvalueerd. We
besluiten met een analyse van de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de individuele
medeaanvragers (hoofdstuk 3. Implicaties voor de individuele medeaanvragers) en de gevolgen
over de generaties heen (hoofdstuk 4. Implicaties over de generaties heen).
Op mondiaal niveau is één van de gevolgen van het overschrijden van de opwarmingsdrempel
van 1,5°C bijzonder zorgwekkend: het fenomeen van de omslagpunten of "tipping points", ook
wel "kritische drempels" of "large singular events" genoemd in de IPCC-rapporten, en de
interacties tussen deze "events", die door hun aard onomkeerbaar van invloed zijn op al het
leven op de planeet wanneer zij zich voordoen.

103
104

Supra, nrs. 90 - 93.
Supra, nr. 53.

70 | 305

Globale gevolgen
§1.

De hypothesen van een opwarming met 1,5°C of 2°C: vergelijking van de gevolgen

1.1

Analytisch kader: algemene opmerkingen
Zoals reeds vermeld105, wordt nu een wereldwijde temperatuurstijging van 1°C 106 boven het preindustriële niveau bereikt:

Volgens het IPCC is ons vorderingstempo 0,2°C per decennium, wat leidt tot een
opwarmingspercentage van meer dan 1,5°C over de periode 2030-2052, als de
wereldgemeenschap van staten, met inbegrip van de verwerende partijen, geen passende
maatregelen neemt.
Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de conclusies van dit speciale IPCC-rapport, waarin
de gevolgen van een opwarming van de gemiddelde temperatuur van de aarde voor de natuur
en de mens bij een opwarming van de aarde met 1,5°C of zelfs 2°C nauwkeurig worden
onderzocht. Het onderzoekt met name de kwestie van de verschillen in risiconiveaus tussen een
opwarming van de aarde met respectievelijk 1,5°C en 2°C en maakt gebruik van gegevens uit
105
106

Supra, nr. 53.
IPCC 2018, SR15, Summary for teachers, blz. 8.
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andere internationale en Europese rapporten, zoals die van de Wereld Meteorologische
Organisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie of het Europees Milieuagentschap.
Een cruciale bevinding van de IPCC-studie is dat bij een opwarming van de aarde boven de 1,5°C
alle gevaren van de daaruit voortvloeiende klimaatverandering aanzienlijk toenemen107. Zoals
blijkt uit de volgende figuur worden alle relevante risico's in verband met de klimaatverandering
hoog ('High') tot zeer hoog ('Very high') bij een opwarming tussen 1,5°C en 2°C.108

Figuur 13. Opwarming van 1,5°C tot 2°C en hoger: geringe tot zeer hoge risico's op gevolgen

Naast deze algemene gegevens herinneren we eraan dat er geen lineair verband bestaat tussen
de opwarming van de aarde en de gevolgen van de opwarming van de aarde; een dergelijk lineair
verband bestaat alleen tussen de BKG-concentraties en de opwarming van de aarde 109. Het
omslagpuntfenomeen is een perfect voorbeeld. Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, is het risico
dat deze punten, die onomkeerbare veranderingen veroorzaken, worden bereikt, al dichtbij en
wordt het aanzienlijk hoger boven de 1,5°C.

Het begrip "opwarming van de aarde" dat we met het IPCC gebruiken, beschrijft het fenomeen
waarbij de gecombineerde gemiddelden van land- en wateroppervlaktetemperaturen over een
periode van meer dan dertig opeenvolgende jaren voortdurend stijgen ten opzichte van een

Zie reeds supra, nrs. 53 - 54.
108 IPCC 2018, SR15, H3, H3, blz.254.
109 Zie al supra, nr. 49.
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zogenaamde "pre-industriële" referentieperiode, namelijk die in de jaren 1850-1900110. Het is
dus een gemiddelde dat de temperatuur op het land en in het water combineert.
Uit het speciaal IPCC-rapport blijkt echter dat er een belangrijk contrast bestaat tussen de
aquatische en de terrestrische temperaturen: in sommige gebieden op het land is de opwarming
zelfs veel hoger dan het mondiale gemiddelde. Een opwarming van de aarde met 1,5°C betekent
een aanzienlijke opwarming van meer dan 1,5°C in verschillende terrestrische gebieden en een
opwarming van minder dan 1,5°C in de meeste oceaangebieden.
111

Een niet te verwaarlozen gemiddelde van 20 tot 40% van de wereldbevolking woont in regio's
die door deze grotere toename dan elders worden getroffen 112. Opgemerkt moet worden dat
deze opwarming ook niet gelijkmatig over de seizoenen wordt waargenomen. Zo hebben de
middelhooggelegen regio's van het noordelijk halfrond bijvoorbeeld al het hoofd mogen bieden
aan een opwarming van meer dan 3°C in de winter (december-februari), twee keer zoveel als
het wereldgemiddelde. Het is belangrijk om de veel grotere risico's waaraan deze regio's worden
blootgesteld niet uit het oog te verliezen.

1.2

Samenvatting van de relevante effecten

1.2.1. Verschillen in gemiddelde en extreme regionale landtemperaturen
Waargenomen effecten: Volgens cijfers van de National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA113) behoort 2018 tot de tien warmste jaren in Afrika, Azië, Europa,
Oceanië en Zuid-Amerika (Noord-Amerika is de enige uitzondering in deze waarneming). In het
Noordpoolgebied, bijvoorbeeld, variëren de jaarlijkse temperatuurafwijkingen van 2 tot 3°C,
afhankelijk van de locatie.
Volgens een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie uit 2018 is dit een van de drie
warmste jaren in Europa als geheel114. Ter referentie, in 2018 beleefde België een van de vijf
warmste jaren in zijn geschiedenis115.
Wat de "extreme" temperaturen betreft: een algemene daling van het aantal koude dagen en
nachten en een algemene stijging van het aantal warme dagen en nachten op wereldschaal
(hoog betrouwbaarheidsniveau).
Ook blijkt uit waarnemingen dat de intensiteit en frequentie van koude dagen en nachten
afnemen, terwijl warme dagen en nachten vaker en intenser voorkomen. Deze waarneming
geldt met name voor Noord-Amerika, Europa en Australië.

110
111
112
113

114
115

IPCC 2018, SR15, hoofdstuk 1 - Framing en context, blz. 51.
IPCC 2018, SR15, hoofdstuk 3 - Impacts of 1,5°C of Global Warming on Natural and Human Systems, blz. 51.
IPCC 2018, SR15, Chapter 1 – Framing and context, blz. 51.
Uitgegeven door de Wereld Meteorologische Organisatie, Verklaring van de WMO over de toestand van het
wereldklimaat in 2018, blz. 6.
World Meteorological Organization, WMO-verklaring over de toestand van het wereldklimaat 2018, blz. 9.
Ibid.

73 | 305

Opgemerkt moet worden dat minstens een kwart van onze regio's een intensivering van meer
dan 1°C extreme warmte (temperatuur gemeten op het warmste moment van de warmste dag
van het jaar) en een opwarming van minstens 2,5°C extreme koude (temperatuur gemeten op
het koudste moment van de koudste dag van het jaar) heeft gekend.
Tot slot zijn de hittegolven in de meeste Europese, Aziatische en Australische landen
toegenomen in frequentie en intensiteit (hoog betrouwbaarheidsniveau).
Geprojecteerde risico's: de volgende elementen zijn gebaseerd op verschillende
gegevensbronnen met uiteenlopende resultaten116. De verschillen in risiconiveaus tussen
opwarming tot 1,5°C en 2°C worden door het IPCC beschreven als "statistisch significant" en
"gefundeerd".
Uitgaande van een opwarming van de aarde met 1,5°C, wordt verwacht dat de extreme
temperaturen op het land zullen stijgen tot 3°C in gebieden op grote hoogte en tot 4,5° in
gebieden op grote hoogte in de winter (hoog betrouwbaarheidsniveau). Het rapport vermeldt
een studie (Dosio et al. 2018) die meldt dat 13,8% van de wereldbevolking minstens een keer in
de vijf jaar zou worden blootgesteld aan "extreme hittegolven". Ditzelfde cijfer zou worden
verhoogd tot 36,9% als de temperatuur met 2°C zou stijgen. Concreet betekent dit een verschil
van 1,7 miljard mensen.
In het verslag wordt ook opgemerkt dat het vermijden van een opwarming van 2°C 420 miljoen
mensen een blootstelling aan intense hittegolven zou besparen en 65 miljoen mensen aan
uitzonderlijke hittegolven, met een constant risiconiveau.
Uitgaande van een opwarming van de aarde tot 2°C, wordt verwacht dat de extreme
temperaturen op het land in de winter zullen stijgen tot 4°C in middelhooggelegen gebieden en
tot 6°C in hooggelegen gebieden (hoog betrouwbaarheidsniveau).
In beide gevallen lijdt het geen twijfel dat het aantal dagen extreme hitte exponentieel zal
toenemen (hoog betrouwbaarheidsniveau), of het nu gaat om frequentie, intensiteit of duur.
In het speciaal IPCC-rapport wordt een studie geciteerd (Coumou en Robinson 2013) waarvan
de conclusies aangeven dat 20% van de landoppervlakken van het noordelijk halfrond op
middelmatige en lage hoogte in de zomer ongewoon hoge temperaturen te zien zullen krijgen
als de opwarming van de aarde stijgt tot 1,5°C, terwijl dit cijfer naar verwachting eenvoudigweg
zal verdubbelen als de opwarming 2°C bedraagt.
Samenvattend kan worden gesteld dat de prognoses wijzen op intensievere hitte-extremen in
alle regio's van de wereld, met name in Midden- en Noord-Amerika, Centraal- en Zuid-Europa,
het Middellandse-Zeegebied, Azië en Zuid-Afrika (matig betrouwbaarheidsniveau).
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1.2.2. Temperatuurschommelingen en oceaan- en zeestromen
Waargenomen effecten: het is "vrijwel zeker" dat de bovenste lagen van de oceanen (0-700 m
diep), tussen 1950 en 2016, op wereldschaal, zijn opgewarmd. Opgemerkt moet worden dat de
Atlantische Oceaan met 0,07°C per decennium is opgewarmd 117.
De temperatuur van de oceanen speelt een belangrijke rol bij het in evenwicht brengen en
houden van de wereldwijde temperatuur van de aarde.
Verwachte risico's: de overgang van een opwarming van 1,5°C naar een opwarming van 2°C
betekent een aanzienlijke stijging van de extreme temperaturen gemeten aan het
oceaanoppervlak. Volgens het speciaal IPCC-rapport zal een temperatuurstijging in de bovenste
lagen van de oceanen in sommige regio's waarschijnlijk leiden tot krachtigere stormen en meer
overstromingen, met grote schade aan kust- en/of laaggelegen gebieden tot gevolg.
1.2.3. Droogteperiodes
Waargenomen effecten: vooral in het Middellandse Zeegebied is de droogtetrend bijzonder
uitgesproken (hoog betrouwbaarheidsniveau). Het oostelijke deel van de Middellandse Zee
heeft in de periode 2007-2010 te maken gehad met de ernstigste droogte in haar geschiedenis
in de afgelopen 900 jaar118.
Volgens het WMO-rapport lag de temperatuur in West-Europa na april 2018 aanzienlijk hoger
dan normaal, terwijl de neerslag aanzienlijk lager was. Duitsland beleefde de op een na droogste
periode in zijn geschiedenis van april tot september 2018, net als Nederland en het noordoosten
van Frankrijk119. 2018 is ook het op een na droogste jaar ooit in Ukkel (25% onder het
gemiddelde).
Verwachte risico's: vanwege de veelheid en variabiliteit van factoren die een rol kunnen spelen
in de prognoses, worden zij met een gematigd vertrouwen beoordeeld.
Een in het rapport genoemde studie (Lehner et. al 2017) voorspelt dat het risico van meerdere
jaren achtereenvolgende droogte voor de Verenigde Staten niet significant toeneemt, maar in
Europa en het Middellandse Zeegebied aanzienlijk toeneemt.
Volgens het speciaal IPCC-rapport kan de blootstelling van de stedelijke bevolking aan droogte
in de meeste delen van de wereld aanzienlijk worden verminderd als de opwarming van de aarde
wordt opgevoerd tot 1,5°C (in welk geval 350.200.000 mensen worden getroffen) in plaats van
2°C (in welk geval 410.700.000 mensen worden getroffen). Ongeveer 60.500.000 mensen
zouden gespaard blijven door de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.
Deze cijfers hebben betrekking op Midden- en Zuid-Europa, het Middellandse Zeegebied, Westen Oost-Azië, .... enz.
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Andere prognoses tonen aan dat 39% van de effecten die worden ondervonden door
bevolkingsgroepen die aan droogteperiodes worden blootgesteld, kunnen worden vermeden
door een opwarming van de aarde met 2°C te vermijden.
Deze resultaten hebben rechtstreekse gevolgen voor de beschikbaarheid van water (zie punt
1.3.9.), maar ook voor de ecosystemen, de landbouw, enz.
1.2.4. Intensivering van gemiddelde en extreme neerslag en stormen
Waargenomen effecten: Er zijn meer gebieden waar een toename van de frequentie, de
intensiteit en het aantal hevige neerslag is waargenomen dan in gebieden waar een afname is
waargenomen (hoog betrouwbaarheidsniveau). Sinds 1951 is er een gestage toename van het
neerslagvolume in de gebieden op de middelste breedtegraad van het noordelijk halfrond
waargenomen (hoog betrouwbaarheidsniveau). 120
In Europa trok een winterstorm in 2017/18, Friederike (David in Frankrijk) door Ierland, het
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noord-Duitsland en Polen. De windvlagen bereikten 203 km/u
en de effecten waren voelbaar tot in Nederland en België. De storm doodde 13 mensen121. In
zekere zin is het van groot belang dat Europa namen begint te geven aan de grote stormen die
het getroffen hebben. Deze praktijk werd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan
opgezet. Het is nieuw aan deze kant van de wereld.
Wat de andere breedtegraden betreft, wijst het verslag op lacunes in de gegevens en/of een
gebrek aan consensus binnen de wetenschappelijke gemeenschap.
Verwachte risico's: voor beide niveaus van opwarming worden verschillen verwacht die als
"gefundeerd" worden gekwalificeerd, met een trend naar een toename van de zware regenval
bij een opwarming van 2°C in plaats van 1,5°C.
De verschillen zijn echter het grootst in de regio's op grote hoogte (Noord-Amerika, NoordEuropa, Noord-Azië...).
1.2.5. Verhoogd risico op overstromingen
Waargenomen effecten: tussen 1950 en 2012 werd een toename van de overstromingen in
sommige regio's waargenomen (hoog betrouwbaarheidsniveau): Zuidoost-Amerika, Australië,
de Verenigde Staten, Midden- en Noord-Europa en Rusland. Een afname van de overstromingen
wordt waargenomen in warmere regio's: het Middellandse Zeegebied, sommige regio's van
Brazilië, de meeste Afrikaanse staten..... enz.
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Momenteel worden in Europa jaarlijks maar liefst 216.000 mensen blootgesteld aan
rivieroverstromingen 122, die naar schatting 5,3 miljard euro materiële schade veroorzaken.
Verwachte risico's: de risico's in verband met rivieroverstromingen op wereldschaal zijn
gedoemd aanzienlijk toe te zullen nemen in het geval van een opwarming van 2°C in plaats van
1,5°C (hoog betrouwbaarheidsniveau)123.
Ervan uitgaande dat de bevolkingsomvang constant blijft, zullen sommige landen, waarvan de
totale bevolking 73% van de wereldbevolking uitmaakt, geconfronteerd worden met een
verhoogd overstromingsrisico: dit risico (berekend op basis van simulaties op basis van de
effecten die zijn beoordeeld over de periode 1976-2005) wordt verhoogd met 100% in de
veronderstelling van een opwarming van de aarde met 1,5°C en met 170% in de veronderstelling
van een opwarming van de aarde met 2°C.
Het behoud van de opwarming van de aarde op 1,5°C in plaats van 2°C zou ook tussen 26 en 34
miljoen mensen een verhoogd overstromingsrisico besparen.
Deze impact is ook ongelijk verdeeld: dit risico betreft vooral Europa in het algemeen (behalve
Oost-Europa), Azië en Noord-Amerika.
Volgens het evaluatieverslag van de Europese Commissie van de gevolgen van de opwarming
van de aarde voor Europa124, woont een op de drie Europeanen minder dan 50 km van de kust.
In hetzelfde verslag wordt ook de economische schade geraamd die door overstromingen aan
de kust wordt veroorzaakt in het geval van een opwarming van de aarde van 2°C op 6 miljard
euro. Dit cijfer is vertienvoudigd in de veronderstelling van een 3°C opwarming.
Wat de overstromingen van rivieren in Europa betreft, is het aantal getroffenen gestegen tot
530.000 en de schade bij een opwarming van de aarde met 2°C wordt geschat op 12,5 miljard
euro.
1.2.6. Smeltende ijskappen
Waargenomen effecten: 125tussen 1997 en 2014 is het gemiddelde Arctische ijsoppervlak
jaarlijks met 130 000 km² gedaald. Ook de ijslaag is aanzienlijk dunner geworden: in het centrale
deel van het Noordpoolgebied heeft het meer dan 50% van zijn dikte verloren.
Voor het jaar 2018 lag de oppervlakte van de Arctische ijskap ver onder de normale oppervlakte.
Het bereikte zijn laagste niveau in september, met een oppervlakte van 5,45 miljoen km²,
oftewel 28% minder dan normaal126.
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Hetzelfde kan gezegd worden van de Antarctische ijskap en de127 Groenlandse ijskap. Volgens
het WMO-rapport komt het totale verlies aan ijs sinds 1970 overeen met 21,1 m
waterequivalent128. De Zwitserse gletsjers hebben naar schatting een vijfde van hun volume
verloren in de afgelopen tien jaar als gevolg van de hittegolf die in 2018 delen van Europa trof.
Verwachte risico's: Het speciaal IPCC-rapport bevestigt dat de waarschijnlijkheid van een
Noordelijke IJszee zonder ijs (d.w.z. met ijsschotsen van minder dan 146 km²) in de zomer,
aanzienlijk groter is in de veronderstelling van een opwarming van 2°C in plaats van 1,5°C.
Sommige simulaties suggereren de volgende cijfers: als een opwarming van 1,5°C ons om de 100
jaar een zomer zonder Arctisch ijs zou brengen, zou een opwarming van 2°C leiden tot een zomer
zonder Arctisch ijs om de 10 jaar (matig betrouwbaarheidsniveau).
1.2.7. Stijging van de zeespiegel en kust- en laaggelegen gebieden
Waargenomen effecten: in 1292018 lag de zeespiegel bijna 3,7 mm hoger dan in 2017. Dit was
de hoogste stijging ooit geregistreerd; deze stijging is voornamelijk te wijten aan het smelten
van de ijskap.
Volgens het IPCC-evaluatieverslag 2014 van het IPCC is de zeespiegel tussen 1901 en 2015 met
19,5 cm gestegen130.
De stijging van het zee- en oceaanoppervlak, in combinatie met andere veranderingen in de
oceanen, leiden nu al tot zichtbare verzilting, overstromingen en bodemerosie.
Verwachte risico's131: de stijging van de zeespiegel gaat in een versneld tempo door:
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Een ijskap, ook wel poolkap genoemd, is een zeer grote gletsjer in de vorm van een enkele duizenden meters
dikke ijskap die het vasteland bedekt.
"Dit is de hoogte van de watergolf die zou worden verkregen door het water van het totale verlies aan sneeuw
en ijs in de afgelopen 48 jaar gelijkmatig over het oppervlak van de gletsjerzones te verdelen. Het zou een 21,1 m
hoge waterkolom boven elke m² gletsjer zijn. "
World Meteorological Organization, WMO-verklaring over de toestand van het wereldklimaat 2018, blz. 16.
IPCC 2014, AR5, Hoofdstuk 30: Oceans, WG II – Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability,
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Figuur 14. Zeespiegelstijging

Volgens de prognoses zou het waterpeil, indien de temperatuur wereldwijd slechts met 1,5°C
zou stijgen, tegen het einde van de 21e eeuw met 0,1 meter stijgen. Vergeleken met de cijfers
die het gevolg zijn van een opwarming van de aarde met 2°C, zien we dat daarbij 10,4 miljoen
mensen gespaard blijven van blootstelling aan de gevolgen van een dergelijke stijging van het
waterpeil tegen 2100. De in het verslag genoemde effecten zijn onder meer: schade aan huizen,
toegenomen stormrisico's, schade aan infrastructuur, toerisme, visserij en kustontwikkeling,
verminderde sedimentvoorraad, aquacultuur, landbouw...
Wat de financiële kant betreft, worden de kosten van de overstromingsschade in de prognoses
geraamd op 0,3 à 5,0% van het mondiale BBP in 2100.

1.2.8. Chemische samenstelling van de oceanen
Verzuring is het proces waarbij de pH-waarde van de oceanen geleidelijk afneemt door de
absorptie van antropogene CO2-emissies door de oceanen; dit fenomeen heeft zorgwekkende
gevolgen voor de mariene biodiversiteit: oceaanplankton - de basis van het mariene ecosysteem
en een belangrijke bron van de zuurstof die we inademen - is niet langer in staat zich te
ontwikkelen, koraal wordt steeds kwetsbaarder ...
Waarnemingen op volle zee in de afgelopen 30 jaar hebben duidelijk de daling van de pH-waarde
van de oceanen aangetoond. In zijn evaluatieverslag van 2014 meldt het IPCC een daling van 0,1
eenheid in de pH van de oceaan sinds het begin van de industriële revolutie (1750). Volgens het
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in 2017 gepubliceerde rapport van het Europees Milieuagentschap komt deze daling van de pHwaarde overeen met een stijging van de zuurtegraad van de oceanen met ongeveer 30%.
Zuurstof neemt ook af in volle zee en in kustwateren. Het zuurstofgehalte is sinds de preindustriële periode wereldwijd naar schatting met 1 tot 2% gedaald. Deze zuurstofonttrekking
heeft een belangrijke invloed op verschillende aspecten van de door de oceaan geleverde
ecosysteemdiensten: ze kan de groei, de voortplanting en het overleven van verschillende
soorten mariene organismen belemmeren en zo de mariene voedselwebben verstoren.
De opwarming van de aarde heeft ook gevolgen voor het vermogen van de oceanen om hun rol
als "koolstofputten" te vervullen. De oceanen, wanneer zij een deel van de CO2 in de atmosfeer
absorberen, dragen bij aan de klimaatregeling op wereldschaal. Volgens het speciaal IPCCrapport132wordt ongeveer 30% van de CO 2 uit de verbranding van fossiele brandstoffen
geabsorbeerd door het mariene oppervlaktewater en vervolgens verdeeld over de waterkolom,
die door oceaanstromingen wordt meegevoerd 133. Naarmate het klimaat warmer wordt,
worden de oceanen warmer, waardoor het steeds moeilijker wordt om CO2 in water op te
lossen. Als er minder CO2 wordt geabsorbeerd door de oceaan, is dit broeikasgas bestemd om
in de atmosfeer te stagneren en zo de opwarming van de aarde te versnellen.
Uitgaande van een opwarming van 1,5°C ten opzichte van 2°C, wordt in het speciaal IPCCrapport134 beoordeeld dat een significante overgang in termen van risico's te verwachten is van
een matig risico naar een zeer hoog risico voor de vermindering van de CO2-absorptiecapaciteit
van de oceanen.
In het verslag dat het Europees Milieuagentschap in 2017 heeft135 gepubliceerd, staat dat zonder
een substantiële vermindering van de antropogene CO 2-uitstoot de terugkeer naar normale
chemische omstandigheden in de oceaan duizenden jaren zou duren. De verdwenen koralen
daarentegen zouden miljoenen jaren nodig hebben om zich te herstellen.
1.2.9. Waterschaarste
Waargenomen effecten: Volgens het speciaal verslag van het IPCC wordt ten minste 80% van
de wereldbevolking reeds door ernstige bedreigingen van de waterveiligheid (een concept dat
hoofdzakelijk betrekking heeft op waterverontreiniging en -beschikbaarheid) getroffen.
In het speciaal IPCC-rapport wordt echter opgemerkt dat waterstress niet alleen te wijten is aan
de klimaatverandering, maar ook aan andere factoren (waaronder het gebruik van drinkwater
door de mens), met name in droge of semi-aride gebieden zoals Californië.
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Zie reeds supra, nrs. 42 - 43.
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Verwachte risico's: de resultaten van waterstressprojecties hangen niet alleen af van de
opwarming van de aarde, maar vooral van sociaaleconomische factoren, die naar verwachting
een grotere invloed op dit element zullen hebben dan de opwarming van de aarde.
Op wereldschaal wordt het risico van blootstelling van de bevolking aan waterstress als gevolg
van de opwarming van de aarde echter gehalveerd wanneer de opwarming van de aarde bij
1,5°C wordt vergeleken met de opwarming van de aarde bij 2°C. De Commissie is van mening
dat de risico's van blootstelling van de bevolking aan waterstress als gevolg van de opwarming
van de aarde met de helft worden verminderd. Ook moet worden opgemerkt dat als de planeet
2°C warmer wordt, 8% van de wereldbevolking ook te maken zou krijgen met een nieuw of
verhoogd risico van onbeschikbaarheid van water.
1.2.10. Verstoring van de terrestrische en mariene fauna en flora
In het speciaal IPCC-rapport wordt met grote zekerheid gesteld dat bij handhaving van een
opwarming van de aarde met 1,5°C in plaats van 2°C aanzienlijke gevolgen voor de ecosystemen
zullen worden voorkomen. De vermeden effecten bestaan met name uit:
-

de vermindering van veranderingen in biomen; in de hypothese van een opwarming van de
aarde met 1,5°C zal 6,5% van de biomen waarschijnlijk veranderen, vergeleken met 13% in
de hypothese van een toename van de opwarming van de aarde tot 2%, waarbij het risico
verdubbeld wordt;

-

het verlies, voor bepaalde soorten, van hun geografisch ontwikkelingsgebied; bij een
opwarming met 2°C bedraagt het percentage soorten dat de helft van hun geografisch
gebied zal verliezen 18% voor insecten, 16% voor planten en 8% voor gewervelde dieren; bij
een opwarming met 1,5°C worden deze cijfers verlaagd tot respectievelijk 6% voor insecten,
8% voor planten en 4% voor gewervelde dieren;

-

een toename van het uitstervingsrisico van bepaalde soorten.... enz.

In het verslag wordt opgemerkt dat er al grote veranderingen in het mariene ecosysteem kunnen
worden waargenomen. Het heeft er alle vertrouwen in dat bij hogere opwarmingsdrempels dan
die welke we nu kennen, sommige essentiële soorten (koraalriffen, mangroven, enz.) de neiging
zullen hebben om zich te verplaatsen naar gebieden met een hogere breedtegraad, waardoor
ecosystemen meer kans lopen beschadigd te raken en het risico op een afname van de
productiviteit van de oceanen en de visserij-industrie toeneemt136.
1.2.11. Menselijke gezondheid
Waargenomen effecten: er wordt een correlatie vastgesteld tussen de opwarming van de aarde
en de daarmee samenhangende gebeurtenissen (klimaatstress, extreme klimatologische
omstandigheden, verhoogde risico's op ondervoeding, enz.) enerzijds, en negatieve effecten op
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de menselijke gezondheid zoals een verhoogd risico op ziekten, verwondingen en sterfgevallen
anderzijds (zeer hoog betrouwbaarheidsniveau).
Het WMO-rapport verwijst naar een recente studie die de correlatie tussen hoge binnen- en
buitentemperaturen en sterfte benadrukt137. Het stelt dat hitte onderliggende morbiditeiten
kan verergeren zoals hart- en vaatziekten, diabetes, psychische problemen, astma,
infectieziekten,...
In 2003 stierven 70.000 mensen in Europa als gevolg van de hittegolf tussen juni en september.
Verwachte risico's: om te beginnen moet erop worden gewezen dat de gezondheid van de mens
direct of indirect kan worden beïnvloed door de opwarming van de aarde, zoals geïllustreerd
wordt door het volgende diagram uit het rapport 138:
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De volgende lijst van effecten is daarom verre van volledig en wordt slechts ter illustratie
voorgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de moeilijkheid die wordt veroorzaakt door
het aantal beïnvloedende factoren en hun interacties 139.
139

In dezelfde zin: N. Watts et al, "The 2018 report of the Lancet Countdown on health and climate change: shaping
the health of nations for centuries to future, Executive Summary", The Lancet, 2018, 4 (online gepubliceerd op 28
november 2018, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32594-7). Beide bronnen vermelden onder andere
geestelijke gezondheidsproblemen. Een recente studie van de European Academies' Science Advisory Council
(EASAC), getiteld The imperative of Climate Action to protect human health in Europe, stelt in dit verband:
"Mental health effects include post-traumatic stress disorder, anxiety, substance abuse and depression".
("Geestelijke gezondheidseffecten zijn onder meer posttraumatische stress, angst, drugsmisbruik en depressie."
(vrije vertaling)). – D. Carrington, « Climate crisis seriously damaging human health, report finds », The Guardian,
3 juni 2019 ( https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/03/climate-crisis-seriously-damaginghuman-health-report-finds ).
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Wat de door de temperatuur veroorzaakte morbiditeit betreft: het lijdt geen twijfel dat de
risico's bij een opwarming van 2°C aanzienlijk groter zijn dan bij een opwarming van 1,5°C (zeer
hoge betrouwbaarheid)140. We hebben gezien dat het aantal mensen dat aan hitte wordt
blootgesteld, toeneemt, afhankelijk van de vraag of de opwarming van de aarde wordt verhoogd
tot 1,5°C of 2°C. Het risico op morbiditeit varieert echter naargelang de regio, de leeftijd
(ouderen en kinderen), het geslacht (vrouwen zouden meer kans hebben om getroffen te
worden) en de gezondheidstoestand (chronische ziekten, behandelingen met geneesmiddelen).
Over de luchtkwaliteit: Wat de luchtkwaliteit betreft: het rapport toont met een hoge mate van
betrouwbaarheid een aanzienlijk risicoverschil aan bij een opwarming van de lucht met 2°C ten
opzichte van 1,5°C.
Wat de door vectoren overgebrachte ziekten en malaria betreft: het rapport geeft voor malaria
een uitbreiding aan van de betrokken geografische gebieden, de gunstige tijds/seizoensgebonden perioden en het aantal potentieel getroffen personen, met aanzienlijke
regionale verschillen. Voor ziekten die worden overgedragen door de Aedes-mug (de
belangrijkste vector van de knokkelkoorts, het Zika-virus, chikungunya en gele koorts), meldt het
speciaal verslag van het IPCC een aanzienlijke toename van het aantal muggen, uitgaande van
een opwarming van 2°C in vergelijking met 1,5°C, met een toename van het aantal mensen dat
mogelijkerwijs getroffen is, ook met regionale variabelen, met een uitbreiding in het bijzonder
in Europa. Wat ten slotte de andere door vectoren overgebrachte ziekten betreft, wordt in het
verslag gesteld dat door de opwarming van Noord-Amerika en Europa deze regio's zich zouden
kunnen ontwikkelen om klinisch compatibel te worden met de ontwikkeling van het WestNijlvirus en zouden kunnen leiden tot een uitbreiding van de geografische en seizoensgebonden
omvang van de ziekte van Lyme141 (hoog betrouwbaarheidsniveau).

1.2.12. Voedselzekerheid
Waargenomen effecten: In 2017 waren er ongeveer 821 miljoen ondervoede mensen in de
wereld. Vóór 2017 was dit cijfer aan het dalen.
Volgens het WMO-rapport hebben ernstige droogte in verband met de intense El Niño 2015/16episode en een aantal plaatselijke extreme weers- en klimaatgebeurtenissen bijgedragen aan
een recente toename van de ondervoeding142.
Uit de statistieken blijkt dat landen met een hoge blootstelling aan extreme
klimaatomstandigheden twee keer zoveel ondervoede mensen hebben als landen met een
lagere blootstelling.
Verwachte risico's: beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C in plaats van 2°C zou
moeten leiden tot minder significante verminderingen van de maïs-, rijst- en tarweoogst. Er is

140
141
142

IPCC 2018, SR15, hoofdstuk 3 - Impacts of 1,5°C of Global Warming on Natural and Human Systems, blz. 240.
IPCC 2018, SR15, hoofdstuk 3 - Impacts of 1,5°C of Global Warming on Natural and Human Systems, blz. 241.
World Meteorological Organization, WMO-verklaring over de toestand van het wereldklimaat 2018, blz. 30.
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een verlies van 7 tot 10% van de veestapel wereldwijd in het geval van een opwarming tot 2°C,
waarvan de kosten worden geschat op 9,7 tot 12,6 miljard dollar143.
In het speciaal verslag van het IPCC staat dat de Sahel, Zuid-Afrika, het Middellandse Zeegebied
en Midden-Europa een groter risico lopen dat er in geval van een opwarming van 2°C in plaats
van 1,5°C geen voedsel meer beschikbaar is.
De visserij zou ook een groter risico lopen als de temperatuur met 2°C zou stijgen, aangezien
kleinschalige vissers uit tropische gebieden sterk afhankelijk zijn van koraalriffen, mangroven,
enz. die allemaal sterk verzwakt zijn door de verzuring van de oceaan.
1.2.13. Klimatologische migratie
Volgens statistieken van de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) zijn alleen al in 2017
18,8 miljoen mensen uit 135 verschillende landen geëmigreerd uit hun land vanwege
natuurrampen144. De natuurrampen die deze vertrekken veroorzaakten waren de volgende 145:

Figuur 15. Klimaatmigranten in 2017: 18,8 miljoen mensen

Deze cijfers komen bovenop de cijfers die tussen 2008 en 2016 zijn geregistreerd: het aantal
klimaatmigranten in al deze jaren wordt geschat op 227,6 miljoen mensen.
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IPCC 2018, SR15, hoofdstuk 3 - Impacts of 1,5°C of Global Warming on Natural and Human Systems, blz. 237.
Internationale Organisatie voor Migratie, Global migration indicators for 2018, blz. 44.
Internationale Organisatie voor Migratie, Global migration indicators for 2018, blz. 45.
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Deze migraties zijn zeker te wijten aan de voortdurende uitbreiding - die ook in de komende
decennia nog zal toenemen - van zogenaamde "onbewoonbare" gebieden als gevolg van de
hoge temperaturen die daar heersen. De onderstaande kaarten zijn 146een vergelijking van de
verdeling van de warmtepieken (gemiddelde dagtemperaturen van de warmste maand van het
jaar) over de wereld in de periode van 1981 tot 2010 voor de eerste kaart en van 2071-2099
voor de tweede kaart (uitgaande van een beperkte wereldwijde temperatuurstijging van 2,6°C
en 3,1°C).

Figuur 16. Warmtepieken en hittestress in 1981-2010 en 2071-2099

De eerste kaart laat zien dat verschillende Afrikaanse en Aziatische regio's nu al te maken
hebben met intense hitte (0,3 miljard getroffen mensen). De tweede kaart voorspelt een situatie
waarin deze intense hittegolven zich zullen uitbreiden naar Midden- en Zuid-Amerika, bijna heel
Zuidoost-Azië en Afrika en de Stille Oceaan (48 miljoen mensen zullen worden getroffen als de
temperatuur stijgt tot 1,5°C, tegenover 318 miljoen mensen als de temperatuur met 2°C stijgt).

146

Internationale Organisatie voor Migratie, Extreme heat and migration, blz.5.
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Op de tweede kaart zullen regio's die te maken hadden met intense hitte extreme hitte (meer
dan 46°C) ervaren en 147zo onbewoonbare gebieden worden.
Volgens hetzelfde rapport zijn er nog andere "indirecte" factoren die van invloed zijn op de
klimaatmigratie: de afhankelijkheid van de bevolking van de landbouw, het overheidsbeleid, de
interetnische betrekkingen en de toegang tot de migratiemiddelen zouden elk een rol moeten
spelen. Maar het verslag gaat als volgt verder:
"Het staat vast dat extreme weersomstandigheden de reeds bestaande sociale
verdeeldheid verergeren en de tekortkomingen en lacunes van het overheidsbeleid
versterken: er is een verband tussen droogte en migratie, maar dit verband is sterk
afhankelijk van de context waarin deze migratie plaatsvindt.
In een rapport van de Internationale Organisatie voor Migratie uit 2008 wordt het aantal
klimaatmigranten tegen 2050 geschat op 200 miljoen mensen, of één op de 45 mensen
wereldwijd148.
In het speciaal verslag van het IPCC wordt echter opgemerkt dat er tot dusver nog geen studies
zijn verricht naar het verschil in effecten van een opwarming van 1,5°C in vergelijking met een
opwarming van 2°C. De Commissie is van mening dat het verschil tussen de gevolgen van een
opwarming van 1,5°C en die van een opwarming van 2°C niet is onderzocht.
Het speciaal IPCC-rapport bevestigt echter het verband tussen een toename van de
klimaatmigratie (in verband met een toename van de temperatuurstijging) en de
vooraanstaande positie van de landbouw in de betrokken landen149. Ook is het risico van
verplaatsing van mensen uit de tropen bij een opwarming van de aarde met 2°C aanzienlijk
hoger.
1.2.14. Armoede
Een opwarming van de aarde met 1,5°C zou een multiplicatoreffect hebben op de armoede. Aan
de ene kant zouden arme mensen nog armer zijn en aan de andere kant zou het aantal arme
mensen toenemen.
De prijs van voedsel dat schaarser is geworden en de gevolgen voor de landbouw kunnen
belangrijke factoren zijn.
In het speciaal IPCC-rapport wordt een studie geciteerd die suggereert dat de wereldeconomie
volledig kan worden hervormd door de opwarming van de aarde: de ongelijkheid van de
inkomens op mondiaal niveau kan worden versterkt en het gemiddelde mondiale loon kan
worden verlaagd (Burke et al. 2015b).
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Internationale Organisatie voor Migratie, Extreme heat and migration, blz. 5-6.
Internationale Organisatie voor Migratie, Migratie en Klimaatverandering, blz. 11.
IPCC 2018, SR15, hoofdstuk 3 - Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems, blz.180.
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§2.

Omslagpunten
Het IPCC definieert omslagpunten of tipping points (ook wel 'kritische drempels' genoemd) als
het niveau van verandering in de eigenschappen van een systeem waarboven het systeem zich
reorganiseert, vaak abrupt, om nooit meer terug te keren naar de oorspronkelijke staat, zelfs als
de factoren die de verandering veroorzaken gecontroleerd en geneutraliseerd worden 150.
Met andere woorden, het is de laatste schakel in een keten van opeenvolgende kleine
veranderingen die tot een enorme omwenteling in een regio zullen leiden. Dit omvat
bijvoorbeeld de verstoring van grote oceaanstromingen.
De IPCC is van mening dat ook de volgende mogelijke omslagpunten kunnen worden
overwogen:
(i) het ontdooien van de permafrostlaag op de bodem van toendragebieden151 en
smelten van de permafrostlagen op de zeebodem, waar grote hoeveelheden
methaan, een broeikasgas dat aanzienlijk krachtiger is dan CO2, worden opgeslagen
en zo in de atmosfeer terechtkomen;
(ii) het uitdrogen van het Amazonegebied, wat betekent dat de tropische bossen in dit
gebied minder CO2 kunnen absorberen of zelfs het risico lopen een bron van CO2uitstoot te worden;
(iii) het verdwijnen van Groenlands landijs, dat de zeespiegel met 7 meter kan doen
stijgen, en het verdwijnen van West-Antarctisch zeeijs, wat ook kan leiden tot een
extra stijging van de zeespiegel met ongeveer 4 meter152.
Het bereiken van deze drempels gaat hand in hand met een terugkoppelingsmechanisme: het
bereiken van een omslagpunt heeft tot gevolg dat er een kettingreactie ontstaat waarbij
processen die bijdragen aan de opwarming van de aarde elkaar versterken. Deze opeenvolging
versnelt het proces van de opwarming van de aarde en maakt het onvoorspelbaar of zelfs
oncontroleerbaar, waardoor het aanpassingsvermogen van mens en natuur wordt verminderd.
Het risico dat deze kritische drempels worden bereikt, is recht evenredig met de intensiteit van
de opwarming van de aarde: het risico neemt aanzienlijk toe als de gemiddelde temperatuur op
aarde boven 1,5°C stijgt.
In zijn vijfde evaluatieverslag van 2014 merkte het IPCC op dat er al vroegtijdige
waarschuwingssignalen zijn voor dreigend gevaar met betrekking tot omslagpunten. Het IPCC
wijst erop dat met de huidige opwarming van 1°C nu al grote veranderingen kunnen worden
waargenomen, vooral in de Noordpoolregio's en in 153tropische koraalriffen.

IPCC 2018, SR15, bijlage I: Woordenlijst, blz. 553.
Voy. “Scientists shocked by Arctic permafrost thawing 70 years sooner than predicted. Ice blocks frozen solid for
thousands of years destabilized. ‘The climate is now warmer than at any time in last 5,000 years’”, The Guardian,
18 juni 2019 ( https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/18/arctic-permafrost-canada-scienceclimate-crisis ).
152 IPCC 2013, AR5, SYR, blz.70-72.
153 IPCC 2014, AR5, SYR, blz.72
150
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Zo is in de periode 1979-2012 het waarneembare volume zomerijs op de Noordpool voor elk
decennium154tussen 9,4% en 13,6% gedaald. De omvang van het zomerijs in het
Noordpoolgebied is sinds 1979 gehalveerd. Hetzelfde fenomeen kan in de andere seizoenen
worden waargenomen: het ijs op de Noordpool neemt onmiskenbaar af, vooral omdat deze
afname nog sneller is dan die op het ijsoppervlak, omdat het resterende zeeijs ook dunner wordt
en daardoor kwetsbaarder voor nieuwe smeltingen, wat ook een potentieel omslagpunt vormt.
In zijn evaluatieverslag van 2014 concludeerde de IPCC dat het risico om omslagpunten te
bereiken, afneemt van "significant" tot "zeer significant" als er geen effectief beleid ter
vermindering van de broeikasgasemissies wordt gevoerd 155.
In 2018 heeft een team van internationale klimaatwetenschappers van vooraanstaande
universiteiten en klimaatinstellingen een artikel over omslagpunten gepubliceerd dat de
elementen van de IPCC-rapporten bevestigt.156
Hieronder geeft een kaart de omslagpunten weer die een risico vormen in functie van de
intensiteit van de opwarming van de aarde in vergelijking met de pre-industriële normen, tussen
1 en 3°C, tussen 3 en 5°C en boven 5°C, en de trapsgewijze reacties die deze veranderingen
kunnen veroorzaken.
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IPCC 2013, AR5, WGI, WGI, SPM, blz.9.
IPCC 2013, AR5, SYR, blz.77.
W. Steffen et al., Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America (PNAS), 14 augustus 2018, 115 (33) 8252-8259
(https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115 ) ("Steffen et al. (2018)").
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Figuur 17. Risico-omslagpunten onder verschillende opwarmingsomstandigheden en de
wisselwerking daartussen

Deze studie bevestigt dat we, met een extra stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde
van meer dan 1,5°C en bij gebrek aan drastische maatregelen om de uitstoot te verminderen,
de omslagpunten gevaarlijk naderen. Met een opwarmingsbereik van 1 tot 3°C (geel op de kaart)
bestaan de omslagpunten uit het verdwijnen van het zomerijs rond de Noordpool en het
onomkeerbaar smelten van de Groenlandse ijskap, de West-Antarctische ijskap en de gletsjers
over de hele wereld, evenals het onomkeerbaar uitsterven van tropische koraalriffen,
ecosystemen die dienen als broedplaats voor verschillende vissoorten.
De studie legt verder uit dat het voldoen aan deze omslagpunten door verschillende
terugkoppelingsmechanismen kan leiden tot een versnelde opwarming van de aarde, waardoor
we andere omslagpunten zullen ervaren die de opwarming van de aarde weer versnellen. De
wetenschappelijke gemeenschap noemt dit fenomeen "positieve (klimaat)feedback".
Het domino-effect dat zo ontstaat, wordt "Tipping Cascades" genoemd. Dit effect betekent dat
zodra de eerste omslagpunten zijn bereikt, de aarde haar opwarming onomkeerbaar en
oncontroleerbaar versnelt. Er is dus een drempel die niet mag worden overschreden, wil de
planeet niet onbewoonbaar worden voor de mensheid.
Deze drempelwaarde is een opwarming van de gemiddelde temperatuur op aarde van maximaal
2°C157.
Het proces is zo onvoorspelbaar dat deskundigen erop wijzen dat het niet zeker is dat de weg
naar zelfversterkende processen, die tot een versnelling van de opwarming van de aarde leiden,
kan worden vermeden als de gemiddelde temperatuur op aarde tussen de 1,5°C en 2°C stijgt,
wat in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs 158.
Als dit cascade-effect in werking wordt gezet, zal het zeer moeilijk zijn voor het klimaat op aarde
om terug te keren naar het klimaat dat we tot nu toe, al miljoenen jaren, kennen:
"Een kritiek probleem is dat, als de wereldwijde drempel naar het Greenhouse Planetscenario wordt overschreden, de toegang tot het Stabilized Planet-scenario zeer moeilijk
zou worden, ongeacht de maatregelen die de menselijke samenleving zou nemen. Boven
de drempelwaarde kan positieve en versterkende feedback in het aardsysteem - buiten de
menselijke invloed van een menselijke controle - de dominante drijvende kracht worden
achter het systeemscenario, wanneer individuele omslagpunten watervallen van
omslagpunten creëren die na verloop van tijd en bij stijgende temperaturen met elkaar
verbonden zijn" (vrije vertaling).
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Steffen e.a. (2018), 8254.
Ibid.
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De experts zijn formeel: zolang een opwarming van de gemiddelde temperatuur op aarde tussen
1,5 en 2°C deze cascade van zelfversterkende opwarming niet zal veroorzaken, moeten we
niettemin zeer belangrijke gevolgen voor de mensheid en de ecosystemen, waarvan de
mensheid afhankelijk is, betreuren159.
Dit toont aan dat alle gevolgen van de opwarming van de aarde op dit moment noch zichtbaar
noch voorspelbaar zijn en hoogstwaarschijnlijk worden onderschat.

§3.

Tot slot
De wetenschappelijke wereld is ondubbelzinnig: wanneer de opwarming van de aarde meer dan
1,5°C en ongeveer 2°C bedraagt, zijn alle kritieke risico's van ernstige gevolgen van de
opwarming van de aarde voor de klimaatverandering, van grote risico's tot zeer grote risico's,
ondubbelzinnig. Ondanks deze kennis zijn we op weg naar een opwarming van meer dan 4°C
aan het einde van deze eeuw. Een dergelijke opwarming staat gelijk aan een wereldwijde ramp
met een extreem hoog risico dat alle omslagpunten in een waterval op gang komen, wat leidt
tot een onomkeerbaar veranderde planeet die zeer vijandig staat tegenover mensenlevens.

Implicaties voor Europa en België
§1.

Inleiding
In de vorige paragraaf schetsten we de belangrijkste wereldwijde gevolgen voor mens en milieu
van de toegenomen opwarming van de aarde en de bijbehorende risicogradaties. Onder deze
gevolgen worden de besproken gevaren begrepen van omslagpunten, die kunnen leiden tot een
onomkeerbare en onbeheersbare versnelling van de opwarming van de aarde, waarvan de
gevolgen voor iedere mens voelbaar zullen zijn.
In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de gevolgen van de opwarming van de aarde in België. De
Europese context maakt onvermijdelijk deel uit van de analyse, om voor de hand liggende
geografische en politieke redenen en om praktische redenen: er zijn meer studies beschikbaar
voor deze grotere geografische regio dan voor België als zodanig en deze studies leveren
aanvullende informatie over het land.
Toch is het belangrijk om te beseffen dat de opwarming van de aarde niet alleen directe
gevolgen heeft en zal hebben voor België en zijn inwoners. Het land lijdt en zal indirect ook lijden
onder de gevolgen van de opwarming van de aarde elders op aarde en in Europa.
Hieronder presenteren we daarom de indirecte en directe gevolgen voor België aan de hand van
Europese en Belgische rapporten. We schetsen eerst een beknopt beeld van de huidige en
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Steffen e.a. (2018), 8256
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toekomstige gevolgen op (West-)Europees niveau en bespreken vervolgens de gevolgen in eigen
land.

§2.

Gevolgen in West-Europa
In 2007 heeft de Europese Commissie een groenboek gepresenteerd waarin de opties van de
Unie voor actie op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering in Europa worden
onderzocht 160. Dit groenboek is toegespitst op de effecten die op dat moment reeds zijn
waargenomen en het effect daarvan op de economie. De beschrijving, beknopt, valt op door zijn
levendigheid:

▪
▪

▪

"De effecten van de klimaatverandering in Europa (....) zijn al aanzienlijk en meetbaar. (…)
In Europa is het klimaat de afgelopen eeuw bijna 1°C warmer geworden, hetzij sneller dan het
wereldgemiddelde. (…)
De meest kwetsbare gebieden in Europa zijn de volgende (....):
(…)
kustgebieden, als gevolg van de stijging van de zeespiegel in combinatie met een verhoogd
stormrisico;
dichtbevolkte alluviale vlaktes, vanwege het verhoogde risico van stormen, hevige regenval en
plotselinge overstromingen die grote schade toebrengen aan bebouwde gebieden en
infrastructuur;
(…)
Veel economische sectoren zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De activiteiten
en bedrijven in deze sectoren zullen hard getroffen worden door de gevolgen van de
klimaatverandering. Dit zijn landbouw, bosbouw, visserij, kusttoerisme, wintersport en
gezondheid. De schaarste aan watervoorraden, de schade door de wind, de stijgende
temperaturen, de toegenomen bosbranden en de toegenomen ziektedruk zullen leiden tot een
verslechtering van de toestand van de bossen. De toename van de frequentie en intensiteit van
extreme gebeurtenissen zoals stormen, hevige regenval, kustoverstromingen en plotselinge
overstromingen, droogte, bosbranden en aardverschuivingen zal schade toebrengen aan
gebouwen, vervoers- en industriële infrastructuur en indirecte gevolgen hebben voor de
financiële diensten en verzekeringssector. (…)
Veranderende klimatologische omstandigheden zullen de energiesector en het energieverbruik
op verschillende manieren beïnvloeden:

▪

In gebieden met minder neerslag of een toename van de frequentie van droge zomers zal er
minder water zijn om thermische en nucleaire centrales te koelen en om hydro-elektriciteit te

160

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Groenboek dat de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's heeft voorgelegd.
Aanpassing aan de klimaatverandering in Europa: mogelijkheden voor EU-actie, Brussel, 29 juni 2007, COM(2007)
354 definitief, blz. 5 ("Groenboek Klimaat 2007").
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▪

▪

▪

▪
▪

produceren. De koelcapaciteit van het water zal worden verminderd als gevolg van de algemene
opwarming ervan: een overschrijding van de lozingsdrempels is niet uitgesloten;
Het stroomdebiet van de rivieren zal veranderen als gevolg van veranderde neerslagpatronen en,
in bergachtige gebieden, als gevolg van een verminderde ijs- en sneeuwbedekking. De verzilting
van hydro-elektrische stuwdammen zou kunnen versnellen als gevolg van het verhoogde risico op
erosie;
De vraag naar verwarming zal afnemen, maar het risico van stroomuitval zal toenemen naarmate
de vraag naar airconditioning toeneemt door de zomerse hitte, waardoor de vraag naar
elektriciteit zal toenemen;
Het verhoogde risico van stormen en overstromingen kan de energie-infrastructuur in gevaar
brengen.
Grote duurzame vervoersinfrastructuur, zoals autosnelwegen, spoorwegen, binnenwateren,
luchthavens, havens en treinstations, de goede werking ervan en de betrokken
vervoersmiddelen zijn gevoelig voor weersomstandigheden en klimaateffecten en worden
daarom beïnvloed door de klimaatverandering. Bijvoorbeeld:
De beschermende werking van golfbrekers en kademuren wordt verminderd door de stijging van
de zeespiegel;
De risico's van schade en verstoring door stormen en overstromingen, alsook hittegolven, branden
en aardverschuivingen zullen naar verwachting in het algemeen toenemen.
Het moet gezegd worden dat, ook al zijn er enkele voordelen verbonden aan de veranderende
klimatologische omstandigheden (bv. de landbouwproductie in beperkte delen van Europa), de
negatieve effecten veel zwaarder zullen wegen dan de positieve." 161
Dichter bij de realiteit, de waarnemingen en de kennis van vandaag, verdienen twee Europese
verslagen, die hierboven al zijn genoemd, aandacht:
-

EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, Climate change, impacts and vulnerability in Europe
2016. An indicator-based report, Copenhagen, 2017, 419 blz. (‘EEA (2017)’);

-

CISCAR, I.C. et al., Climate impacts in Europe: Final report of the JRC PESETA III project,
Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2018, 91 blz. ( ‘CISCAR et al.(2018)’)

Het EEA-rapport (2017), een samenvattingsverslag op basis van de huidige kennis en inzichten,
maakt een onderscheid tussen de gevolgen van de klimaatverandering voor de ecosystemen in
Europa en de gevolgen ervan voor de Europese samenleving.
In de eerste categorie van effecten bevinden zich de waargenomen effecten en vergevorderde
voorspelde risico's voor het mariene milieu, kustgebieden, zoetwatersystemen en terrestrische
ecosystemen, met bijzondere aandacht voor de bodem en de bossen onder de laatste categorie.

161

EC, Livre Vert Climat 2007, 5-7.
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In de tweede categorie van effecten omvat het verslag de waargenomen en verwachte effecten
en risico's voor de menselijke gezondheid, de landbouw, energie, vervoer en toerisme, alsook
de economische effecten (verliezen) van extreme weersomstandigheden.
In een apart hoofdstuk wordt de bijzondere kwetsbaarheid van stedelijke gebieden beschreven.
Een ander afzonderlijk hoofdstuk analyseert specifiek de kwetsbaarheid van Europa voor de
opwarming van de aarde buiten zijn grenzen.
In het CISCAR-rapport (2018) worden de gevolgen van een opwarming van 2°C in Europa
vergeleken met die van een opwarming van 3°C over een beperkte tijdshorizon tot 2100. De
benadering is bijzonder nuttig. Zoals hierboven besproken is een opwarming van meer dan 3°C
in 2100 een zeer waarschijnlijk scenario.
Zowel het EEA-rapport (2017) als het CISCAR-rapport (2018) bevatten gegevens en
kaartmateriaal voor België. De analyse met betrekking tot de effecten, in Europa, van de
opwarming van de aarde elders in de wereld is direct relevant voor ons land.
Deze aanvullende informatie wordt hieronder gebruikt.

§3.

Gevolgen in België
Gezien het verband met de bredere context die we zojuist hebben geschetst, nemen we eerst
nota van de waargenomen en verwachte indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde
voor de Belgische samenleving. Vervolgens gaan we over tot een onderzoek naar de directe
gevolgen.

3.1

Indirecte gevolgen
Het is duidelijk dat België geen eiland is dat zich kan isoleren van de gevolgen van de
klimaatverandering elders op aarde. De gevolgen van de opwarming van de aarde elders in en
buiten Europa moeten daarom in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de ernst en
de omvang van de gevolgen en gevaren van de klimaatverandering voor het land, zijn inwoners
en toekomstige generaties.
De EEA-studie (2017) is zeer informatief met betrekking tot de kwetsbaarheid van de EU en haar
lidstaten voor de gevolgen van de klimaatverandering elders op aarde. In de literatuur over deze
indirecte effecten zijn zes impactgebieden geïdentificeerd:
-

handel in landbouwproducten,
handel in niet-landbouwproducten,
infrastructuur,
geopolitieke risico's en veiligheidsrisico's,
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-

menselijke migratie, en
de financiële wereld.
De onderstaande figuur vat ze samen: 162

Figuur 18. Indirecte effecten van de opwarming van de aarde in Europa.

De kwetsbaarheid van Europa en zijn lidstaten voor al deze niches van de gevolgen van de
klimaatverandering elders in de wereld is in de praktijk al goed bekend. En de verwachting is dat
het de komende decennia zal toenemen163.
Wat de handel in landbouwproducten betreft, illustreren verschillende recente voorbeelden hoe
de gevolgen van de opwarming van de aarde elders in de wereld ons beïnvloeden. Bijvoorbeeld
de ernstige hittegolf die Rusland in 2010 trof. Het vernietigde 30 procent van de tarweoogst van
het land en leidde tot een verbod op de export van deze graansoort. Het resultaat was een
wereldwijde stijging van de tarweprijs van 60 naar 80%. 164
Europa is sterk afhankelijk van de invoer van veel vitale hulpbronnen en grondstoffen. We zijn
daarom afhankelijk van bevoorradingsketens in andere delen van de wereld en in de landen die
EEA (2017), 289.
EEA (2017), 288.
164 EEA (2017), 290, met een meer gedetailleerde analyse en meer voorbeelden.
162
163
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deze ketens internationaal exploiteren. Extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen,
kunnen de operationele activiteiten beperken en schade toebrengen aan kritieke
transportinfrastructuur. In Europa worden kleine, open en ontwikkelde economieën met
intensieve wereldhandel en investeringen, zoals Nederland en België, bijzonder kwetsbaar
geacht voor dit soort indirecte gevolgen.165
De klimaatverandering heeft gevolgen voor de vervoers-, energie- en communicatieinfrastructuur buiten Europa, zoals wegen, spoorwegen, bruggen, havens, luchthavens,
tunnels,... Extreme gebeurtenissen die deze infrastructuur beschadigen, kunnen leiden tot
verstoringen van de bevoorrading. Denk aan de orkaan Katrina in 2005, die grote delen van de
haven van New Orleans verwoestte, waardoor onder andere een tijdelijk wereldwijd tekort aan
aardolieproducten ontstond. 166 Bovendien vormt de stijging van de zeespiegel een geleidelijk
maar zeer ontwrichtend risico voor de infrastructuur in de kustgebieden. Zeehavens zijn
belangrijke schakels in de bevoorradingsketens: 80% van de wereldhandel in goederen (volume)
vindt plaats over zee. 35% van alle olieraffinage-infrastructuur ter wereld bevindt zich in
kustgebieden.167
Het IPCC wijst op de geopolitieke risico's van instabiliteit en onveiligheid als gevolg van de
klimaatverandering en merkt op dat de wereld kwetsbaarder wordt voor conflicten als gevolg
van de klimaatverandering:
"Klimaatverandering kan indirect het risico van gewelddadige conflicten in de vorm van
burgeroorlog en geweld tussen groepen vergroten door de alom bekende ontstekers van
dergelijke conflicten, zoals armoede en economische schokken, te versterken. " (vrije
vertaling)168
Voor Europa vormt met name het Middellandse-Zeegebied geopolitieke risico's en
veiligheidsrisico169's voor Europa. Uit recent onderzoek blijkt dat de ongekende recente droogte
in het zuidelijke Middellandse Zeegebied een van de vele factoren is geweest die de lokale
conflicten hebben veroorzaakt die de burgeroorlog in Syrië op gang hebben gebracht en die
hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de vluchtelingenstromen naar de EU 170.
De opwarming van de aarde veroorzaakt menselijke migratie. Voor Europa is Noord-Afrika om
twee redenen van bijzonder strategisch belang: de droogte die deze regio de komende decennia
in toenemende mate zal treffen en de stijging van het niveau van de Middellandse Zee die
gevolgen zal hebben voor de bevolking in kustgebieden zoals bijvoorbeeld de Nijldelta, waar een
groot deel van de Egyptische landbouwgrond en bevolking geconcentreerd is. Een studie uit

EEA (2017), 290-291, met verscheidene concrete voorbeelden.
EEA (2017), 292.
167 EEA (2017), 292.
168 IPCC 2014, AR5, WGII, SPM, 20 :
“Climate change can indirectly increase risks of violent conflicts in the form of civil war and intergroup violence by
amplifying well-documented drivers of these conflicts such as poverty and economic shocks.”
169 EEA (2017), 292.
170 Ibid.
165
166
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2014 suggereert dat een stijging van de zeespiegel met één meter gevolgen kan hebben voor
meer dan zes miljoen mensen die er wonen171. In het Groenboek van de Europese Commissie
over het klimaat (2007) werd al jaren eerder opgemerkt dat "de stijging van de zeespiegel
gevolgen zal hebben voor de Nijldelta" en zal leiden tot "de verbanning van meer dan een miljoen
mensen tegen 2050"172. Waar zullen al deze mensen naartoe gaan? Deze delta is niet ver van
ons land.
Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat de toename van de frequentie en de intensiteit van
extreme weersomstandigheden kan leiden tot verstoringen op de internationale financiële
markten en dat deze een aanzienlijke last vormen voor de verzekeringssector 173.
Reeds in 1992 erkent artikel 2 van het UNFCCC, dat de hoofddoelstelling van het Verdrag
formuleert om gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde te voorkomen, dit soort
gevaren. Het artikel gaat ook in op de noodzaak om de concentratie van broeikasgassen tijdig te
stabiliseren op een niveau dat voldoende is om ervoor te zorgen dat de voedselproductie niet
in gevaar komt, dat de economische ontwikkeling op een duurzame manier kan worden
voortgezet en dat ecosystemen zich op natuurlijke wijze kunnen aanpassen aan de
klimaatverandering. Een opwarming van meer dan 1,5°C brengt dit alles in gevaar en is dus een
gevaarlijke opwarming.

3.2

De directe gevolgen van de opwarming van de aarde in België
Het klimaat in België is een gematigd oceanisch klimaat dat voornamelijk voorkomt aan de
Atlantische kusten van Europa en wordt beïnvloed door de Golfstroom. De nabijheid van de zee
heeft een sterke invloed op dit klimaat. Het vermindert de extremen ervan. Dit klimaat wordt
daarom over het algemeen gekenmerkt door milde en regenachtige winters en koele en
vochtige zomers.
Waarnemingen van temperaturen, regenval, zeespiegel, droogte, overstromingen en andere
extreme gebeurtenissen tonen duidelijk aan wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn die
het land nu al ondervindt. Een brede waaier van bronnen beschrijven deze effecten en maken
prognoses over wat er voor ons ligt: wetenschappelijke studies, adviezen van federale en
regionale strategische adviesraden, klimaatplannen van de bevoegde overheden, ... In
december 2017 heeft de Nationale Klimaatcommissie de laatste hand gelegd aan de Zevende
Nationale
Mededeling
over
Klimaatverandering
als
onderdeel
van
de
rapporteringsverplichtingen van België in het kader van het UNFCCC. Dit rapport werd opgesteld
in samenwerking met alle relevante federale en regionale administraties 174en bevat de beste
Ibid.
CE, Livre Vert Climat 2007, blz.5.
173 EEA (2017), 293.
174 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, FOD KMO's, Middenklasse en energie, FOD
Mobiliteit en Vervoer, DG Duurzame Mobiliteit en Spoorwegbeleid, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Federaal Planbureau, Task Force Duurzame Ontwikkeling en Federaal
Wetenschapsbeleid; Vlaamse Gewest, Departement Milieu en Ruimtelijke Ordening, Afdeling Energie, Klimaat en
171
172
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wetenschappelijke kennis die op dat moment beschikbaar was. Dit verslag is de hoeksteen van
de volgende analyse, met name het hoofdstuk over de huidige en toekomstige gevolgen van de
klimaatverandering175. We hebben ook een beroep gedaan op twee websites van de overheid,
de ene federaal, de andere Vlaams, die tot doel hebben het publiek in het algemeen (federale
staat, Vlaanderen) en specifiek de lokale overheden (enkel Vlaanderen) te informeren over de
impact van de klimaatverandering in respectievelijk België en Vlaanderen:
https://www.climat.be/fr-be/ en https://klimaat.vmm.be/nl . De Vlaamse site staat bekend als
het Klimaatportaal176. Deze sites worden voortdurend bijgewerkt. Tenzij anders vermeld, is alles
hieronder gebaseerd op deze bronnen. Er zij op gewezen dat zij informatie bevatten die onze
eigen overheden, twee van de verweerders, openbaar maken.
We bespreken eerst de reeds waargenomen impact van de opwarming van de aarde, gevolgd
door een overzicht van de risico's die tot 2100 worden verwacht.
3.2.1. Reeds waargenomen impact
De huidige directe gevolgen van de opwarming van de aarde in België zijn onder meer
veranderingen in de seizoensgebondenheid en de intensiteit van de neerslag: overstromingen
langs de kust en rivieren, te veel water, te weinig water, .... Jaarlijks zijn zowel periodes van
droogte en waterschaarste als periodes van overmatige wateroverlast en overstromingen nu al
de norm. Daarnaast valt ook het groeiende fenomeen van extreme hitte op. Laten we de
observaties doornemen.
3.2.1.a. Temperaturen

3.2.1.a.i.

Stijging van de gemiddelde jaar- en seizoenstemperaturen

De statistische analyse van de gemiddelde jaartemperatuur in Ukkel toont aan dat deze sinds
het einde van de 19e eeuw aanzienlijk is toegenomen. In de afgelopen jaren is de temperatuur
gestaag gestegen met +0,4°C per decennium. De trendcurve toont een gemiddelde
jaartemperatuur die 2,5°C hoger ligt dan in het pre-industriële tijdperk. Deze stijging is 1,6°C
hoger dan de gemiddelde jaartemperatuur wereldwijd.

175
176

Groene Economie, Vlaamse Gewest, Vlaams departement Buitenlandse Zaken, Vlaamse Gewest, Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM, verantwoordelijk voor het Klimaatportaal, Klimaatportaal), Vlaamse Gewest,
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Vlaamse Gewest, Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling
Kust; SPW, Waals Lucht- en Klimaatagentschap (AWAC), Leefmilieu Brussel; Koninklijk Meteorologisch Instituut
(KMI); CELINE (Intergewestelijke Eenheid Leefmilieu); Ministerie van de Waalse Federatie van Brussel / AGERS,
DG Niet-verplicht Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.
NCC 2017/12, 90-104.
Voor meer volledige informatie over deze opmerkelijke site: J. BROUWERS en K. CAUWENBERGHS,
« Klimaatinformatie over jouw gemeente op klimaatportaal Vlaanderen», in VVSG, Lokaal samenwerken keert het
tij. Congresboek Klimaatdag 2019, VVSG & Politeia, 2019, 97-101
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Figuur 19. Evolutie van de gemiddelde temperatuur in Ukkel tussen 1833 en 2018
De volgende tabel177, die de 20 warmste en koudste jaren tussen 1833 en 2018 weergeeft, is ook
zeer belangrijk. 19 van de 20 warmste jaren zijn na 1988, terwijl de 20 koudste jaren alle vóór
1896 werden geregistreerd.
De 20 warmste jaren
Jaar

2014
2018
2011
2007
2006
2017
2015
1989
1990
1999
2000
2002
2003
1994
2005
2009
1995
177

Gemiddelde
jaartemperatuur
(°C)
11,93
11,85
11,60
11,52
11,35
11,28
11,26
11,26
11,21
11,20
11,20
11,20
11,10
11,06
11,03
11,00
10,93

Bron: https://www.climat.be/fr-be/
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De koudste 20 jaren
Jaar

1879
1855
1888
1887
1838
1845
1860
1864
1871
1870
1844
1890
1853
1889
1840
1891
1885

Gemiddelde
jaartemperatuur
(°C)
7,00
7,35
7,49
7,53
7,58
7,68
7,73
7,76
7,79
8,00
8,04
8,09
8,12
8,16
8,18
8,23
8,25

2008
1997
2001/2004

10,90
10,77
10,70

1837
1895
1850

8,26
8,27
8,29

Figuur 20. Gemiddelde temperaturen in België (1833-2018): de warmste en koudste jaren

Opvallend is ook dat sinds 1999 alle jaren - met uitzondering van 2010, 2012 en 2013 - aanwezig
zijn in deze 'Top 20' van de warmste jaren.

3.2.1.a.ii.
Toename van het aantal dagen extreme hitte, en het aantal, de lengte en de intensiteit
van de hittegolven.
Een dag van extreme hitte is een dag met een gemiddelde temperatuur boven de 25°C.
Er is sprake van een hittegolf wanneer een hitte-episode minstens 3 dagen duurt en de
temperatuur overdag boven de 29,6°C en 's nachts boven de 18,2°C blijft.
Het aantal dagen extreme hitte, en het aantal, de lengte en intensiteit van de hittegolven neemt
toe. Zo is de lengte van de hittegolven geëvolueerd van gemiddeld 5 dagen per jaar tussen 19011930 naar gemiddeld 11 dagen per jaar in de periode 1988-2016.
In België werd volgens het recente rapport van het Europees Milieuagentschap 178tussen 1980
en 2013 een verlies van 3.016 miljoen euro gerapporteerd door extreme hitteperiodes.
3.2.1.b. Neerslag

3.2.1.b.i.
Stijging van de gemiddelde jaarlijkse neerslag met een verhoogde seizoensgebondenheid
van de neerslag
Ons land heeft te maken met een langzame maar significante toename van de gemiddelde
jaarlijkse neerslag.
Deze toename doet zich alleen in de winter voor: als we kijken naar de dataset 1833-2016, zien
we alleen in dat seizoen een aanzienlijke toename van de neerslag. De neerslaghoeveelheden
in andere seizoenen veranderen weinig of niets. De winterse neerslag in de vorm van sneeuw is
echter veel minder frequent geworden.
Als gevolg hiervan zien we veranderingen in jaar- en seizoensgemiddelden.
178

EEA (2017), 197.
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3.2.1.b.ii.

Extreme neerslag

Het gemiddelde aantal dagen zware regenval per jaar neemt ook toe. Zware regenval (minstens
20 mm/dag) wordt het vaakst waargenomen in de zomer als gevolg van hevige onweersbuien.
Dit soort zomerstormen is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bijna verdubbeld en is de
laatste dertig jaar in opkomst. Intensieve onweersbuien vallen binnen een tijdspanne van enkele
uren.
3.2.1.c. Zeeniveau
Het Noordzeeniveau is gestegen ten opzichte van de eerste tijdreeksen. In Oostende was de
zeespiegel in 2015 112 mm hoger dan in 1951.
3.2.1.d. Droogte
In 1976, 2011, 2017 en 2018 hadden we te maken met extreme droogte. De temperatuurstijging
gaat hand in hand met een hogere evapotranspiratie, wat bijdraagt aan een gebrek aan neerslag.
Dit tekort nam toe tot 215 mm in 2017 en 300 mm in 1976.
3.2.1.e. Overstroming
Zowel perioden van regen in de winter als hevige zomerstormen met veel neerslag veroorzaken
rampen, door rivieroverstromingen en stortvloeden ("flash floods").
3.2.1.f. Economische verliezen als gevolg van extreme gebeurtenissen die verband houden met
klimaatverandering
Voor de periode 1980-2013 waren er in België economische verliezen van 3.016.000.000 euro
(waarde 2013) als gevolg van extreme gebeurtenissen in verband met de klimaatverandering,
voornamelijk onweersbuien, stormen en overstromingen179. Van deze schade werd 53% of
1.603.000.000 euro gedekt door een verzekering. Het totale bedrag is 294 euro per persoon,
98.806 euro per vierkante kilometer en 0,03% van het bruto binnenlands product (BBP)180.
3.2.2. Klimaatprojecties voor het Belgische grondgebied over 100 jaar
In 2016-2017 werden klimaatprojecties voor het Belgische grondgebied gemaakt op basis van
representatieve concentratieroutes (RCP's) die het IPCC in zijn evaluatieverslag van 2014 heeft
179
180

EEA (2017), 196-197, figuur 5.3 en tabel 5.1.
EEA (2017), 197, tabel 5.1.
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opgesteld. De algemene klimaattrends voor België over een periode van 100 jaar kunnen als
volgt worden samengevat: "een warmer klimaat, een toename van de seizoensgebondenheid
van de neerslag (daling in de zomer en toename in de winter), extremere gebeurtenissen (meer
frequente of intense regenval in de winter, meer intense of frequente hittegolven in de zomer),
een daling van de gemiddelde neerslag in de zomer, een stijging van de zeespiegel aan de
Belgische kust (de meest waarschijnlijke hypothese is een stijging van 20 tot 90 cm tegen
2100)". » 181
Deze beknopte samenvatting kan als volgt worden verduidelijkt.
Temperaturen
Alle prognoses laten een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur en de gemiddelde
seizoenstemperatuur zien. Tegen 2100 zullen ze variëren van +1°C tot +4,6°C in de winter en van
+1,1°C tot +7°C in de zomer. Voor Vlaanderen wordt verwacht dat de gemiddelde
jaartemperatuur in 2100 met 0,7 tot 7,2°C zal stijgen ten opzichte van 2000. Het aantal dagen
extreme hitte en het aantal hittegolven zal ook toenemen. In Vlaanderen kan het aantal dagen
extreme hitte per jaar toenemen van enkele dagen nu tot 74 in 2100, wat neerkomt op twee en
een halve maand. Het aantal hittegolfdagen per jaar zou kunnen stijgen tot ongeveer 18 in 2050
en zelfs 50 in 2100. We komen hieronder terug op de impact die deze hete dagen en periodes
hebben op de volksgezondheid.
Neerslag
De reeds waargenomen kloof tussen winter- en zomerneerslag zal nog groter worden. In de
winter zal het nog meer regenen; in de zomer zal de neerslag daarentegen tot -25% dalen,
ondanks nog frequentere en intensere stormen in de zomer. Het aantal dagen zonder neerslag
in andere seizoenen dan de winter zal in 2100 aanzienlijk toenemen, mogelijk tot 236 droge
dagen, het equivalent van bijna acht van de twaalf maanden, in 2100.
Zeeniveau
Tegen 2100 wordt een stijging van "60 tot 90 cm van de zeespiegel tot aan de Belgische kust182"
verwacht, of zelfs 200 cm in "het meest pessimistische scenario". Merk op dat studies die in
Nederland in 2017 en 2018 zijn uitgevoerd, zelfs een zeespiegelstijging tot 1,8 meter voorspellen
bij een gematigd scenario (RCP4.5, wat een opwarming van 2,4°C deze eeuw impliceert). Bij
hogere emissies wordt tegen 2100 bijna 3 meter zeespiegelstijging verwacht. Uit deze studies
blijkt dat het inzicht in de mogelijke impact van het smelten van ijs op Antarctica sinds 2014
aanzienlijk is geëvolueerd. Sommige van de processen die daar plaatsvinden, zouden leiden tot

COMMISSION NATIONALE CLIMAT, Zevende nationale mededeling van de Commissie over klimaatverandering in
het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Samenvatting, Brussel, FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2017/12, 9.
182 Federale website, www.climat.be. Net als de lezer stellen we vast dat deze voorspellingen verschillen van de
voorspellingen die de Nationale Klimaatcommissie in haar Zevende Nationale Mededeling, reeds aangehaald,
vermeldt.
181
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een groter verlies aan ijs dan eerder verwacht en zouden leiden tot een versnelde stijging van
de zeespiegel.183
Droogte
De afname van de zomerneerslag in combinatie met de toegenomen verdamping als gevolg van
de steeds hogere temperaturen zal leiden tot frequentere en langere perioden van
zomerdroogte. Dergelijke perioden kunnen om de twee jaar voorkomen. Het neerslagtekort
tijdens een droogte aan het einde van de 21e eeuw kan 485 mm bedragen en een droogte kan
tot vier keer langer duren dan de extreme droogte van 1976 en 2018. De afname van de neerslag
in de zomer in combinatie met een grotere verdamping zal onder meer leiden tot een afname
van de laagste rivierafvoer in de zomer (gemiddelde afname van ongeveer 50% tegen het einde
van de 21e eeuw), waardoor het risico van watertekort ontstaat, met gevolgen voor de
watervoorziening van huishoudens, de industrie en de landbouw, de scheepvaart en de kwaliteit
van het water als bron en het ecosysteem. Wat de biodiversiteit en het toerisme betreft, moet
worden gewezen op het verlies van de Hoge Venen 184.
Overstroming
Overstromingen in de kustzone en langs getijdenrivieren (de Schelde) zijn een eerste mogelijke
vorm van overstromingen. Uit een studie van het Europees Milieuagentschap blijkt dat België in
Europa het land is dat na Nederland het meest kwetsbaar is voor overstromingen als gevolg van
de stijgende zeespiegel185.

Figuur 21.

Overstromingsrisico's in Vlaanderen bij extreme stormen: huidige situatie en in
2100

Haasnoot, Deltares 2018, Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma – een
verkenning, blz.4; KNMI 6 avril 2017, Extreme zeespiegelstijging in de 21e eeuw.
184 VAN YPERSELE & MARBAIX (2004), 9 en 26-27.
185 EEA, The changing faces of Europe’s coastal areas, Copenhagen, EEA Report nr. 6/2006, 2006.
183
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In Vlaanderen ligt 15% van het land minder dan 5 meter boven de gemiddelde zeespiegel. In
West-Vlaanderen leeft 33% van de bevolking in poldergebieden die gevoelig zijn voor
overstromingen door de zee. Bovendien is de Belgische kust de meest verstedelijkte van Europa.
De stijging van de zeespiegel betekent dat stormvloeden ook hogere niveaus bereiken, die de
kusterosie versterken en zeeweringen en dijken kunnen doorbreken. Klimaatverandering
verhoogt het risico op overstromingen wel degelijk. We herinneren ons de aanwezigheid van
haven- en industriële infrastructuren die van vitaal belang zijn voor de economie van het land in
deze gebieden (haven van Zeebrugge, haven van Antwerpen). CISCAR et al. (2018) toelichting:
"Kustoverstromingen zullen langs de Europese kusten dramatisch toenemen, met name in de
tweede helft van deze eeuw naarmate de zeespiegel verder stijgt. Het vervoer en andere kritieke
infrastructuur in alluviale vlaktes van rivieren en in de buurt van de zee zullen steeds meer risico
lopen op schade en verstoring door overstromingen. » 186 (vrije vertaling). 187
Toenemende regenval in de winter kan leiden tot frequentere en ernstigere overstromingen
langs rivieren. Zware regenval tijdens zomerstormen kan ook schade veroorzaken. Vlaanderen
schat dat het overstromingsrisico met een factor 5-10 zal toenemen, wat betekent dat grond die
nu eens in de 100 jaar onder water staat, eens in de tien jaar onder water komt te staan.
Bovendien zullen overstromingen hoogstwaarschijnlijk extremer zijn. In sommige steden en
gemeenten kan 30 tot 40% van de kwetsbare instellingen (scholen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, enz.) door overstromingen worden getroffen.
Extreme gebeurtenissen
Extreme gebeurtenissen - hittegolven, zware regens en zware stormen - zullen toenemen188.
Biodiversiteit
Tot slot is het duidelijk dat de klimaatverandering extra druk uitoefent op de biodiversiteit, die
nu al zwaar onder druk staat door andere factoren, zoals de schade aan habitats door
verstedelijking en versnippering van open ruimten en bodem- en watervervuiling....

186

187

188

CISCAR et al. (2018), 5: "Kustoverstromingen, vooral in de tweede helft van deze eeuw met een versnelde
zeespiegelstijging, zullen langs de meeste Europese kustlijnen een dramatische stijging laten zien. Het vervoer en
andere kritieke infrastructuren in uiterwaarden en dicht bij de zee zullen steeds meer risico lopen op schade en
verstoringen door overstroming".
Zie ook J.P. van Ypersele, “De Vlaamse kust zal niet overleven zoals ze nu is. (interview)”, De Tijd, 2 mei 2018: “We
kunnen niet voorkomen dat grote delen van Vlaanderen onder water komen te staan.” ("We zullen niet kunnen
voorkomen dat grote delen van Vlaanderen onder water verdwijnen. " (vrije vertaling)). En opnieuw: "De
klimaatverandering is er en zal vooral Vlaanderen raken. We kunnen niet voorkomen dat grote delen van de regio
onder water komen te staan. Binnen driehonderd jaar, misschien vroeger: het zal gebeuren. Een groot deel van
de regio ligt niet zo hoog boven het zeeniveau. We kunnen er wel voor zorgen dat het zo weinig mogelijk gebeurt.
En dat de zeespiegel geen 5 maar 3 meter stijgt.” (« Le changement climatique y est, et touchera surtout la
Flandre. Nous ne pourrons prévenir que des grandes parties de la région disparaitront sous eau. D’ici trois cent
ans, peut-être plus tôt : cela arrivera. Une bonne partie de la région ne se situe pas beaucoup au-delà du niveau
de la mer. Nous pouvons bien parvenir à limiter ceci. Et que le niveau de la mer n’augmente pas de 5 mais de 3
mètres. »). Ibid.
Supra, nr.. 160.
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3.2.3. Effecten op de menselijke gezondheid
In 2010 bestudeerde het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de gevolgen van de
klimaatverandering voor de gezondheid van mens en dier in België. Deze studie is naar behoren
getoetst door vakgenoten en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken, sluiten aan bij het
discours dat in andere studies op dit gebied is ontwikkeld. Het stelt ruimschoots vast dat ook
hier de klimaatverandering ongetwijfeld al gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste gevolgen weergegeven:

Gevolgen van de opwarming van
de aarde

Gevolgen voor de volksgezondheid

Hittegolven

Insolaties
Hitteberoertes en hitteberoertes en hittekrampen
Hart- en vaatziekten, beroerte, hartziekten,
ademhalingsziekten, hart- en longziekten
Dood
Vermoeidheid, hyperventilatie, lage bloeddruk,
dood, hyperventilatie
Dood: onderkoeling
Geestesziekten
Verwondingen
Dood
Ademhalingsaandoeningen
Hart- en vaatziekten
Prenatale blootstelling
Longziekten
Voortijdige sterfgevallen
Brandwonden, huidziekten
Kanker
Conjunctivitis, cataract
Schade aan het immuunsysteem, risico op
besmetting
Salmonellose, E. Coli, enz.

Koude golven

Extreme weersomstandigheden

Luchtkwaliteit

UV-straling

Ziekten in verband met voedselen waterkwaliteit
Vector- en zoönotische ziekten en
vectoren

Malaria, gele koorts, lymfe, enz.

Figuur 22. Gevolgen van de opwarming van de aarde voor de volksgezondheid in België
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We herinneren eraan dat geestelijke gezondheidsproblemen bestaan uit angst, depressie,
posttraumatische stress en drugsmisbruik 189.

In West-Europa, waar ons land zich bevindt, zijn hittegolven verreweg de meest dodelijke
extreme gebeurtenis die verband houdt met de klimaatverandering.

Figuur 23. Sterfte als gevolg van extreme weersomstandigheden in Europa

In België hebben de hete zomers van 2003, 2006 en 2010 geleid tot een stijging van het
sterftecijfer met respectievelijk 1.230, 1.263 en 967 extra sterfgevallen in vergelijking met een
normale zomer190.
Maar hittegolven veroorzaken niet alleen extra sterfgevallen en een breed scala aan
gezondheidsproblemen, ze veroorzaken ook verlies van levenskwaliteit. Denk aan de ouderen
die zich niet meer in staat voelen om uit te gaan en de daaruit voortvloeiende sociale handicap.

189
190

Supra, nr. 120.
E. BRITS e.a. (2010), 12.
Zie ook het Ozon- en Hittegolfplan dat in 2006 door de overheid werd opgesteld, blz. 3: "In augustus 2003 werd
het hele Europese continent getroffen door een ongekende hittegolf. Het heeft ook België getroffen, waar het,
afhankelijk van de regio, op 31 juli of 1 augustus begon en op 13 augustus eindigde. De maximumtemperaturen
van meer dan 37°C werden vervolgens gedurende meerdere dagen geregistreerd in verschillende weerstations.
Parallel met dit fenomeen heeft ook de luchtverontreiniging door ozon zeer hoge waarden bereikt. Door de
opwarming van de aarde verwachten meteorologen een toename van het aantal hittegolven in de 21e eeuw. Een
zomerseizoen als 2003 kan gemiddeld om de drie tot vijf jaar terugkeren. Fenomenen die vergelijkbaar zijn met
die van de zomer van 2003 zouden zich dus regelmatig kunnen voordoen.... de zomer van 2006 heeft het goed
bewezen! Daarom is het meer dan noodzakelijk om een "hittegolf en ozon"-plan te hebben om onmiddellijk te
kunnen reageren wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. "
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In het algemeen treffen hittegolven de meest kwetsbaren in de samenleving: jonge kinderen,
ouderen, sociaal en economisch geïsoleerde mensen, maar ook mensen die grote lichamelijke
inspanningen leveren in de uitoefening van hun beroep.
In het algemeen hebben ze ook veel meer invloed op stedelijke gebieden dan op het platteland.
Ze komen vaker voor en zijn intensiever in stedelijke gebieden.
Voor België, een land met een vergrijzende bevolking en sterk verstedelijkte regio's, zijn deze
bevindingen zowel overtuigend als invloedrijk.

Gevolgen voor individuele medeaanvragers
Het is duidelijk dat de inwoners van België, net als andere inwoners van West-Europa en de
wereld als geheel, steeds meer zullen worden blootgesteld aan schade aan hun gezondheid en
aan materiële en andere schade als gevolg van de opwarming van de aarde. Er zij aan herinnerd
dat we op weg zijn naar een opwarming van +4°C in 2100, ruim boven de limiet van 1,5°C die
het IPCC als de drempel voor gevaarlijke opwarming beschouwt en ruim boven de drempel waar
de meeste omslagpunten zullen worden bereikt.
De medeaanvragers zullen niet aan deze negatieve gevolgen kunnen ontsnappen en zullen deze
moeten ondergaan. Weerstanden zoals extreme hitte, droogte, hevige regenval enz. zullen
leiden tot de dood, gezondheids- en levenskwaliteitsverlies, schade en overlast. Overstromingen
zullen steeds meer gevolgen hebben voor het grondgebied, de huisvesting en de economie, en
dus ook voor de werkgelegenheid, vooral in Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor indirecte effecten,
met name door de toegenomen geopolitieke instabiliteit.
Iedereen in België zal op bepaalde momenten geconfronteerd worden met deze gevolgen,
structureel, in meer of mindere mate, rechtstreeks en in meer of mindere mate, en met het
lijden van zijn familie. Dit geldt voor alle hierboven beschreven gevolgen van de opwarming van
de aarde, zowel de directe gevolgen in België als de indirecte gevolgen van de
klimaatverandering in andere landen, in Europa of elders in de wereld.
Benadrukt moet worden dat de medeaanvragers, net als alle andere inwoners van België,
structureel alle directe en indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde zullen
ondervinden, zowel door het lijden van henzelf als van de getroffen familieleden. En zij zullen er
niet aan kunnen ontsnappen, en daarom moeten zij ertegen beschermd worden.

Gevolgen volgens de generaties
De gevolgen van de klimaatverandering voor de mens verschillen niet alleen van regio tot regio
en van sociaal-economische achtergrond tot sociaal-economische achtergrond, maar leiden ook
tot ongelijkheid tussen de generaties. Dat de gevolgen van de opwarming van de aarde in de
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toekomst onvermijdelijk ernstiger zullen worden, betekent automatisch dat ze de huidige en
toekomstige generaties jongeren harder zullen treffen.

Het concept van intergenerationele discriminatie is ontstaan nadat de Brundtlandcommissie in
haar bekende rapport Our Common Future (Onze gemeenschappelijke toekomst) duurzame
ontwikkeling als volgt definieerde:
"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de
huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen"191.
Hoewel dit verslag niet specifiek ingaat op de klimaatverandering, heeft het de aandacht
gevestigd op het feit dat de gevolgen van antropogene activiteiten van invloed zijn op het leven
van toekomstige generaties en dat het belangrijk is om rekening te houden met de behoeften
en mogelijkheden van deze generaties.
In het rapport van Lord Nicholas Stern uit 2006 wordt de bevinding bevestigd en in verband
gebracht met de klimaatverandering:
"Kwesties van intra- en intergenerationele billijkheid zijn essentieel. De
klimaatverandering zal ernstige gevolgen hebben tijdens het leven van de meeste mensen
die nu leven. Toekomstige generaties zullen des te sterker worden beïnvloed en toch zijn
zij niet vertegenwoordigd in de beslissingen van vandaag"192.
Onder de medeaanvragers is een groep jongeren die in dit opzicht bijzondere aandacht verdient.
Meer dan 30% van de medeaanvragers is jonger dan 30 jaar, meer dan 43% is jonger dan 35
jaar. Sommige van deze jongeren zijn minderjarig. Deze medeaanvragers zullen in toenemende
mate te maken krijgen met de directe en indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde op
mondiaal, Europees en lokaal niveau, zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. Hun leven zal
hier in België direct of indirect worden beïnvloed door extreme weersomstandigheden, de
stijging van de zeespiegel en de verslechtering van de wereldwijde betrekkingen. Dit zijn echter
mensen die geen belangrijke rol hebben gespeeld bij de oorzaken van de opwarming van de
aarde.

191

192

UN Documents, Our Common Future, Gathering a Body of Global Agreements, Chapter 2, Towards Sustainable
Development, blz. 44: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
Stern Review 2006: The Economics of Climate Change, H.2, Economics, Ethics and Climate Change: “
Questions of intra- and inter-generational equity are central. Climate change will have serious impacts within the
lifetime of most of those alive today. Future generations will be even more strongly affected, yet they lack
representation in present-day decisions.” Dit rapport is opgesteld op verzoek van de Britse regering. De Europese
Commissie heeft er herhaaldelijk op gewezen, met name in verband met het Europees Parlement. Op 16 mei
2019 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit Gent.
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Als de noodzakelijke maatregelen om een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen en
onder de 1,5°C te blijven niet worden genomen, zullen de kosten van de aanpassing en de
schade grotendeels worden gedragen door de jongeren en toekomstige generaties die het
probleem niet hebben veroorzaakt. De hier geconstateerde discriminerende paradox is dat
oudere generaties de vruchten hebben geplukt van het massale gebruik van fossiele
brandstoffen, dat tot de opwarming van de aarde heeft geleid en dat toekomstige generaties en
jongeren het zwaarst zullen worden getroffen.
Dit onderstreept eens te meer het belang van klimaatactie en toont aan dat wachten om
adequaat te handelen, in overeenstemming met de uitdagingen, geen optie is.
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Hoofdstuk 1.
Hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3.
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Verplichtingen in het kader van het UNFCCC
Verbintenissen binnen de EU
Klimaatbeleid en de tekortkomingen van België

Verplichtingen in het kader van het UNFCCC
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de belangrijkste verbintenissen van België in het kader van
het internationale wettelijke regime van193 het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering (UNFCCC), een regime dat al in Titel I van deze partij werd geschetst met
het oog op de erkenning van het begrip gevaarlijke opwarming van de aarde194.
We zullen hieronder de verschillende verdragen beschrijven die samen het internationale
wettelijke klimaatregime vormen, namelijk het UNFCCC zelf, het Protocol van Kyoto en het
Akkoord van Parijs, en we zullen terugkomen op de verschillende COP's, waarbij we de nadruk
zullen leggen op de verbintenissen die België met volledige kennis van zaken is aangegaan.

Het internationale klimaatregime en België
§1.

Het internationale klimaatregime in vogelvlucht
Op internationaal vlak gaat de eerste juridische bezorgdheid over het milieu terug tot de eerste
"Earth Summit", waaraan België deelnam en waaraan de Verklaring over het milieu van 1972 bestaande uit 26 principes - in Stockholm werd aangenomen195. Deze top heeft geleid tot het
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Tegelijkertijd publiceerde de Club van Rome
een rapport met de titel "Stop de groei? "waarin hij reeds wijst op het gevaar van exponentiële
economische en demografische groei in termen van uitputting van hulpbronnen (energie, water,
bodem), vervuiling en overexploitatie van natuurlijke systemen.
Klimaatverandering werd expliciet aan de orde gesteld in 1988, toen Resolutie 43/53 over de
bescherming van het wereldklimaat voor de huidige en toekomstige generaties op 6 december
1988 werd aangenomen. In deze resolutie erkennen de Verenigde Naties voor het eerst de
klimaatverandering als een "gemeenschappelijke zorg van de mensheid".
Op de derde Wereldmilieutop in Rio in 1992 ondertekenden 197 partijen - waaronder België en
de Europese Unie - het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering
(UNFCCC), waarin zij zich ertoe verbinden om de uitstoot van broeikasgassen te stabiliseren op
een niveau dat "gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt"196.

193

Een internationaal rechtsstelsel wordt gedefinieerd als een geheel van regels en praktijken in verband met het
beheer en de uitvoering van één of meer internationale verdragen die nauw verbonden zijn met gespecialiseerde
instellingen die tot doel hebben de regels van deze verdragen te ontwikkelen - zie: R. VERHEYEN, Climate Change
Damage and International Law – Prevention Duties and State Responsibility, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff
Publishers, 2005, blz. 43; vrije vertaling.

194

Supra, nr.. 66.
De Verklaring over het milieu, aangenomen in Stockholm op 16 juni 1972.
De tweede heeft plaatsgevonden in 1982.

195
196
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In 1997 werd aan dit verdrag een protocol toegevoegd: het Protocol van Kyoto. In dit akkoord
hebben de landen van bijlage I (d.w.z. de geïndustrialiseerde landen die van oudsher
verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, inclusief België) zich ertoe verbonden hun
broeikasgasemissies (BKG) te verminderen in de periode 2008-2012.
Op de top van Doha in 2012 is een wijziging van het Protocol van Kyoto goedgekeurd, die
voorziet in verdere verbintenissen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor de
periode 2013-2020.197.
In december 2015 heeft de Conferentie van Partijen het Akkoord van Parijs aangenomen, waarin
de partijen - waaronder België - zich ertoe verbinden de stijging van de gemiddelde temperatuur
wereldwijd ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en de inspanningen
voort te zetten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële
niveau.
De partijen - inclusief België - hebben zich er ook toe verbonden "zo snel mogelijk een
wereldwijde beperking van de uitstoot van broeikasgassen na te streven (....) om in de tweede
helft van deze eeuw een evenwicht te bereiken tussen de antropogene uitstoot per bron en de
verwijdering per put van broeikasgassen (....)".
In de overeenkomst worden collectieve doelstellingen voor de periode na 2020 vastgesteld op
basis van de vrijwillige nationale verplichtingen van elk land.
Aangezien het kader over het algemeen is vastgesteld, beschrijven de volgende hoofdstukken
de internationale verbintenissen van België in het kader van deze verschillende verdragen.
Vooraf willen wij echter wijzen op het belang van verdragen in het kader van het Verdrag van
Wenen inzake het verdragenrecht.

§2.

Het gewicht van de verdragen: Pacta sunt servanda
Volgens het Pacta sunt servanda-beginsel, een algemeen beginsel van internationaal recht dat
is vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht en in de jurisprudentie, wordt
een verdrag een internationaal rechtsinstrument met bindende kracht voor de partijen bij het
verdrag bij de inwerkingtreding ervan. Dit betekent dat elke partij bij een verdrag dit te goeder
trouw moet uitvoeren.
Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969, erkend als internationaal
gewoonterecht, stelt in de preambule dat
"Vaststellend dat de principes van vrije toestemming en goede trouw en de pacta sunt servanda
regel universeel erkend worden...

197

Besluit 1/CMP. 8, Doha-akkoord (2012).
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Artikel 26 bepaalt:
"Elk verdrag dat van kracht is, is bindend voor de partijen en zal door hen te goeder trouw
worden uitgevoerd".
De doctrine is van mening dat goede trouw vooral betekent dat de geest en de letter van de
verdragen waarbij een bepaalde staat partij is, moeten worden geëerbiedigd en toegepast.
Artikel 18 voegt daar nog aan toe: alle partijen bij een verdrag zijn verplicht zich te onthouden
van "handelingen die het doel van het verdrag teniet zouden doen".
Het Internationaal Gerechtshof heeft dat al verklaard:
"Het beginsel van goede trouw vereist dat de partijen dit beginsel op redelijke wijze
toepassen en op een zodanige wijze dat het doel ervan kan worden bereikt".
Bovendien is in artikel 31 van de CVDT bepaald dat:
"Een verdrag moet te goeder trouw worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de
gebruikelijke betekenis die in zijn context aan de bepalingen van het verdrag moet
beantwoorden en in het licht moet worden gehouden van het onderwerpen het doel
ervan".
Ter herinnering, artikel 2 van het UNFCCC stelt dat het uiteindelijke doel van het verdrag is om
"de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren (...) op een niveau dat
gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt".
Met andere woorden, het doel is te voorkomen dat een gevaarlijke opwarming van de aarde
door de mens wordt veroorzaakt, wat volgens de huidige wetenschappelijke en wettelijke
normen neerkomt op het voorkomen van een stijging van de gemiddelde temperatuur boven
de 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau.
Dit artikel specificeert daarom het doel van het UNFCCC en de internationale klimaatregeling
die daaruit voortvloeit.
Staten die partij zijn bij het UNFCCC en de daaropvolgende verdragen moeten daarom
maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verdragen.
In overeenstemming met de artikelen 26 en 31 van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht kan dan ook worden gesteld dat België de verplichting heeft om het
internationale klimaatregime te goeder trouw uit te voeren en zich te onthouden van acties die
het doel en de doelstelling van het UNFCCC en de daaruit voortvloeiende verdragen tenietdoen.
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Deze middelenverplichting moet momenteel worden gekoppeld aan de doelstelling van het
Akkoord van Parijs en de door de staten uit hoofde van dat akkoord ingediende nationale
198vastgestelde bijdragen (NDC).
Hieronder beschrijven we de verbintenissen van België in het kader van het internationale
klimaatregime, dat het UNFCCC, het Protocol van Kyoto en het Akkoord van Parijs omvat, alsook
verschillende beslissingen van de Conferentie van Partijen (COP).

§3.

Aanwezigheid van België en zijn regio's in het internationale klimaatregime

3.1

België in het UNFCCC
België - en zijn drie verdedigingsregio's - is betrokken bij de ontwikkeling van het internationale
klimaatbeleid sinds 4 juni 1992, de datum waarop het het UNFCCC heeft ondertekend.
De respondenten bevestigden in hun bijdragen dat de centrale doelstelling van het UNFCCC
erin bestaat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau
dat gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem (gevaarlijke klimaatverandering)
voorkomt.
In het kader van het UNFCCC wordt België aangewezen als "Partij van het Ontwikkelde Land van
Bijlage I"en als "Partij van het Ontwikkelde Land van Bijlage II", d.w.z. de OCDE-lidstaten. De
derde categorie, de restcategorie, van landen die noch in bijlage I, noch in bijlage II zijn
opgenomen, heeft betrekking op ontwikkelingslanden. Het principe van gemeenschappelijke
maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, dat we hieronder bespreken, is gebaseerd op
dit onderscheid.
De verplichtingen in het kader van het UNFCCC - en de daaropvolgende verdragen - zijn voor
deze ontwikkelde landen bindender dan de verplichtingen van landen die niet in de bijlagen zijn
opgenomen.
Voor de landen van bijlage I:
-

198

Specifieke toezeggingen die zijn opgenomen in artikel 4, lid 2, van het UNFCCC, zoals:
o maatregelen te nemen om de klimaatverandering te beperken door de antropogene
uitstoot van broeikasgassen te beperken en de putten en reservoirs van
broeikasgassen te beschermen en te verbeteren.
o het voortouw te nemen bij het veranderen van de langetermijntrends in
antropogene emissies overeenkomstig met de doelstelling van het Verdrag,
erkennend dat de terugkeer, tegen het einde van dit decennium, naar vroegere
niveaus van antropogene emissies van koolstofdioxide en andere broeikasgassen

Artikel 2 van het Akkoord van Parijs, waarin wordt verwezen naar de drempels van 2 °C en 1,5 °C.
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-

die niet door het Protocol van Montreal worden beheerst, zou bijdragen tot een
dergelijke verandering.
Specifieke rapportageverplichtingen over beleid en maatregelen die periodiek worden
genomen (artikel 12 van het UNFCCC).
…

Artikel 4.2 van het UNFCCC legt de landen van bijlage I de verplichting op om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en de putten en reservoirs te versterken, dat een aanvulling
vormt op de in artikel 2 genoemde doelstelling. Artikel 1 van hetUNFCCC definieert "putten" als
"natuurlijke of kunstmatige processen, activiteiten of mechanismen die een broeikasgas, aërosol
of broeikasgasprecursor uit de atmosfeer verwijderen", en "reservoirs" als "een of meer
onderdelen van het klimaatsysteem die een broeikasgas of een broeikasgasprecursor
vasthouden"199.
Voor de landen van bijlage II:
-

-

Een specifieke toezegging in artikel 4.3 van het UNFCCC om nieuwe en aanvullende,
toereikende en voorspelbare financiële middelen ter beschikking te stellen om de volledige
overeengekomen kosten van de ontwikkelingslanden te dekken.
Specifieke verbintenis in artikel 4.44 van het UNFCCC om de ontwikkelingslanden te helpen
de kosten van de aanpassing te dragen.
…

De gedaagden bevestigden in hun belangrijkste bijdragen de noodzaak om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en dat de ontwikkelde landen van bijlage 1, zoals België, het
voortouw moeten nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde vanwege hun welvaart
en hun historische bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.
Het Vlaamse Gewest verwijst naar dit onderscheid tussen landen, bijvoorbeeld in de volgende
termen:
"Het Verdrag maakt ook een onderscheid tussen de verplichtingen van de staten die partij zijn
bij het Verdrag, naargelang zij al dan niet zijn opgenomen in bijlage I (geïndustrialiseerde staten,
landen die bijdragen aan de historische klimaatverandering, met inclusief België) of niet
(ontwikkelingslanden)".
De Belgische staat, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen tot
dezelfde conclusie over het onderscheid tussen de landen van bijlage 1 en de landen die niet in
bijlage 1 zijn opgenomen.

Art. 1, 8° van het UNFCCC - De belangrijkste koolstofputten en -reservoirs zijn de oceanen en bepaalde
continentale milieus zoals bossen in wording, veengebieden, enz. Het verschil is dat putten kunstmatig kunnen
zijn.
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Ontwikkelde landen zoals België hebben in het kader van het UNFCCC uitdrukkelijk de opdracht
gekregen om het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering en moeten
daarom hun broeikasgasemissies sneller terugdringen dan de ontwikkelingslanden. Met andere
woorden: tegen 2020, 2030 en 2050 moeten de ontwikkelde landen, en dus ook België, hun
broeikasgasemissies meer dan het wereldwijde gemiddelde verminderen om een gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen.
Daarnaast is België lid van de Europese Unie, een regionale internationale organisatie die sinds
13 juni 1992 ook partij is bij het UNFCCC.

3.2

Kyoto, Parijs en de COP's
België is sinds 29 april 1998 partij bij het Protocol van Kyoto, evenals de Europese Unie.
België heeft op 14 november 2017 de Doha-amendementen ondertekend, die de tweede
verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto voor 2012-2020 organiseren. De Europese Unie
van haar kant heeft het op 21 december 2017 ondertekend.
Het Akkoord van Parijs werd op 22 april 2016 door België en de Europese Unie ondertekend.
Ten slotte dient eraan herinnerd te worden dat de beslissingen van de COP's van het UNFCCC
bij consensus worden aangenomen en dat België - en zijn drie gewesten - als partij bij de
conferenties van de partijen, dus bij consensus de verschillende COP-besluiten - die dus op het
land van toepassing zijn - heeft aangenomen.

Verbintenissen van België
§1.

Onder het Raamverdrag
Zoals we al weten, biedt het UNFCCC een kader voor de ondertekenende staten die partij zijn
bij het UNFCCC voor de daaropvolgende discussies en besluiten over het voorkomen van
gevaarlijke antropogene opwarming van de aarde.
Het Verdrag verbindt 196 landen, waaronder alle leden van de Europese Unie, en één regionale
organisatie, namelijk de Europese Unie zelf, waarvan België ook lid is200. Het is in 1994 in werking
getreden.201. België heeft het op 4 juni 1992 ondertekend en op 16 januari 1996 bekrachtigd, de
Europese Unie heeft het op 13 juni 1992 ondertekend en op 15 december 1993 goedgekeurd.

200

201

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_nl#1
Dat is 90 dagen na 50 ratificaties overeenkomstig artikel 23 van het UNFCCC; op Belgisch niveau is de datum van
inwerkingtreding 15 april 1996.
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1.1

Einddoel
Artikel 2 van het UNFCCC stelt dat het uiteindelijke doel van het verdrag is een gevaarlijke
opwarming van de aarde te voorkomen, wat neerkomt op een beperking van de stijging van de
gemiddelde temperatuur op aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Gelet op het
algemene rechtsbeginsel dat bekend staat als "Pacta sunt servanda" en het Verdrag van Wenen
van 1969 inzake het verdragenrecht, moeten de staten die partij zijn bij het UNFCCC - België handelingen verrichten die in overeenstemming zijn met de doelstelling ervan.

1.2

Belangrijkste principes
In de preambule van het UNFCCC hebben de ondertekenende partijen dit onder meer vermeld:
Zich ervan bewust dat de wereldwijde klimaatverandering en de negatieve gevolgen daarvan
een zaak van zorg zijn voor de hele mensheid,
Bezorgd dat de menselijke activiteit de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer
aanzienlijk heeft doen toenemen, dat deze toename het natuurlijke broeikaseffect versterkt
en dat het resultaat zal zijn dat het aardoppervlak en de atmosfeer gemiddeld nog meer zullen
opwarmen, hetgeen gevolgen kan hebben voor natuurlijke ecosystemen en de mensheid.
Vaststellend dat de meeste broeikasgassen die in het verleden in de wereld zijn uitgestoten
en momenteel in de ontwikkelde landen worden uitgestoten, (....)
Zich ervan bewust dat het mondiale karakter van de klimaatverandering vereist dat alle
landen zo veel mogelijk samenwerken en deelnemen aan een doeltreffende en passende
internationale respons, in overeenstemming met hun gemeenschappelijke maar
gedifferentieerde verantwoordelijkheden, respectieve capaciteiten en sociale en
economische voorwaarden (...)
Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van de lidstaten is om doeltreffende
milieuwetgeving vast te stellen (...)
De eerste twee overwegingen geven duidelijk aan dat het UNFCCC zich ten doel stelt de
ecosystemen en de mensheid in de wereld te beschermen tegen de gevaarlijke antropogene
opwarming van de aarde, inclusief verzoekers en de door Klimaatzaak aangevoerde belangen.
Artikel 3 van het UNFCCC definieert drie belangrijke toepasselijke beginselen: het beginsel van
gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden, het voorzorgsbeginsel en
het beginsel van duurzame ontwikkeling. We bekijkende eerste en de laatste nader.
Het beginsel van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden is
gebaseerd op het idee dat het onrechtvaardig zou zijn om ontwikkelingslanden aan dezelfde
milieuverplichtingen te onderwerpen als de ontwikkelde landen en dat zij een leidende rol
moeten spelen, aangezien zij historisch gezien de grootste vervuilers zijn en over meer financiële
en technologische middelen beschikken202.

202

Art. 3.1 en 3.2 van het UNFCCC.
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Het in het UNFCCC verankerde beginsel van een gemeenschappelijke maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheid wordt operationeel gemaakt door het onderscheid dat wordt gemaakt
tussen de in de bijlagen I en II van het verdrag genoemde partijen, waaronder België, enerzijds,
en de andere landen anderzijds. De "ontwikkelde landen" moeten het voortouw nemen in de
strijd tegen klimaatverandering en de schadelijkegevolgen daarvan. Dit beginsel onderstreept
de bijzondere rol van de ontwikkelde landen als het gaat om leiderschap.
Het is relevant om de historische verantwoordelijkheid van ons land onder de loep te nemen.
De relatieve bijdrage van landen aan de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer
varieert uiteraard in de tijd. In 1990, toen de onderhandelingen over de kaderovereenkomst van
start gingen, waren de ontwikkelde landen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 70%
van de wereldwijde uitstoot. Sindsdien is de uitstoot van de ontwikkelingslanden verdrievoudigd
en is deze momenteel verantwoordelijk voor bijna 60% van de wereldwijde uitstoot. 203
Bovendien moet rekening worden gehouden met de uitstoot van broeikasgassen per hoofd van
de bevolking. De volgende regeling van de Wereldbank wijst duidelijk op de historische
verantwoordelijkheid van België: voor de periode van 1985 tot op heden omvat zij op drie
verschillende lijnen de BKG-uitstoot per hoofd van de bevolking van België (in het blauw), de
Europese Unie (in het mauve) en China (in het groen).

Figuur 24. Emissies per hoofd van de bevolking in België, de Europese Unie en China (1985-2019)

Het spreekt voor zich dat het Belgische aandeel des te belangrijker is als we teruggaan in de tijd.
Ons land is al heel vroeg geïndustrialiseerd. Laten we in dit verband niet vergeten dat CO 2
203

International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion: Key CO2 Emissions Trends (2016), Figure 4.
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eeuwenlang, deels al duizenden jaren, in de atmosfeer aanwezig blijft. De verantwoordelijkheid
van het land voor de huidige concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer is allesbehalve
verwaarloosbaar.
Door de ondertekening van het UNFCCC, maar ook het Protocol van Kyoto en het Akkoord van
Parijs, heeft België, als een land van bijlage I en II, deze grotere verantwoordelijkheid erkend en
aanvaard.
Het principe van duurzame ontwikkeling 204 geeft aan dat de partijen zich moeten inzetten voor
een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de huidige generatie zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te
brengen. Artikel 3, lid 1, van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering (UNFCCC) bepaalt dat:
"Het is de verantwoordelijkheid van de partijen om het klimaatsysteem in stand te houden in
het belang van de huidige en toekomstige generaties".
Dit beginsel is duidelijk van belang voor het klimaatbeleid op alle niveaus. Het lot van jongeren
en toekomstige generaties is een belangrijk punt van zorg. Deze zorg is ook aanwezig in het
dossier dat bij uw hoofdkantoor wordt ingediend.

1.3

De verplichtingen
Naast artikel 2, waarin de na te streven doelstelling wordt uiteengezet, is artikel 4 de
belangrijkste bepaling die alle belangrijke inhoudelijke verbintenissen bevat, plus de artikelen 5
(onderzoek en observatie), 6 (onderwijs, opleiding en voorlichting van het publiek) en 12
(mededelingen).
Concreet kunnen de verplichtingen van België in het kader van het UNFCCC als volgt worden
samengevat:
a. Verplichtingen die alle partijen gemeen hebben:
-

-

-

204

nationale inventarissen van antropogene emissies per bron en verwijderingen per put van
alle broeikasgassen op te stellen, periodiek bij te werken, te publiceren en ter beschikking
van de COP's te stellen (artikel 4, lid 1 bis);
nationale en, in voorkomend geval, regionale programma's op te stellen, periodiek bij te
werken, te publiceren en regelmatig bij te werken met maatregelen om de
klimaatverandering te beperken en de aanpassing aan de klimaatverandering te
vergemakkelijken (artikel 4.1b));
Aanmoedigen en ondersteunen van de ontwikkeling, toepassing en verspreiding (....) van
technologieën, praktijken en processen door middel van samenwerking (art. 4.1c);
Artikelen 3.4 en 3.5 van het UNFCCC.
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-

-

-

Aanmoedigen van het rationeel beheer en behoud en, waar nodig, de versterking van
bronnen en reservoirs van alle broeikasgassen (artikel 4.1d));
In samenwerking de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering voorbereiden
(art. 4.1e);
in haar sociaal, economisch en ecologisch beleid en haar acties zoveel mogelijk rekening te
houden met klimaatveranderingsoverwegingen (artikel 4.1f));
Aanmoedigen en ondersteunen door middel van samenwerking op het gebied van
wetenschappelijk, technologisch, technisch, sociaal-economisch en ander onderzoek (....)
(artikel 4.1h));
Door middel van haar samenwerking de uitwisseling van wetenschappelijke,
technologische, technische, sociaal-economische en juridische gegevens aanmoedigen en
ondersteunen (....) (artikel 4.1h));
Aanmoedigen en ondersteunen door middel van samenwerking op het gebied van
onderwijs, opleiding en bewustmaking van het publiek op het gebied van
klimaatverandering (artikel 4.1i));

b. de specifieke verplichtingen van de partijen in de bijlagen I en II, de ontwikkelde landen,
waaronder België, die hierboven reeds zijn bezocht:
-

-

-

-

het voortouw te nemen bij de bestrijding van de klimaatverandering en de negatieve
gevolgen daarvan, door nationaal beleid aan te nemen en passende maatregelen te nemen
om de antropogene uitstoot van broeikasgassen te beperken (...) (artikel 4, lid 2 bis);
de Conferentie van Partijen om de zes maanden hun beleid en maatregelen en de daaruit
voortvloeiende prognoses van hun broeikasgasemissies aan de Conferentie van Partijen
voor te leggen met het oog op de vermindering ervan tot het niveau van 1990 (artikel 4, lid
2, sub b))
nieuwe en aanvullende financiële middelen ter beschikking te stellen om de volledige
overeengekomen kosten te dekken die de ontwikkelingslanden moeten maken in verband
met hun rapportage- en communicatieverplichtingen (artikel 4.3);
de ontwikkelingslanden te helpen de kosten van hun aanpassing aan de gevolgen van de
klimaatverandering te dragen (art. 4.4);
Alle mogelijke maatregelen te nemen om, waar nodig, de overdracht van of de toegang tot
milieuvriendelijke technologieën en knowhow aan andere partijen aan te moedigen, te
vergemakkelijken en te financieren (artikel 4, lid 5).

Bij de artikelen 4, lid 1 bis, 4, lid 1 ter en 12 wordt een communicatiesysteem opgezet over de
toepassing van het UNFCCC dat de lidstaten aan de COP's moeten doorgeven. Overeenkomstig
dit beginsel bestaat er een wezenlijk verschil tussen de verplichtingen van de landen die onder
bijlage I vallen met betrekking tot deze nationale mededelingen, en de landen die er niet onder
vallen.
Tot slot worden in de artikelen 2 en 4 van het UNFCCC de preventieverplichtingen en de
verplichtingen inzake beperking en aanpassing van de gevolgen van de klimaatverandering
omschreven. Ook worden er financiële verbintenissen vastgesteld, waarvan de details nog niet
nader moeten worden gespecificeerd.
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§2.

In het kader van het Protocol van Kyoto van 1997
Reeds tijdens de eerste Conferentie van Partijen in Berlijn in 1995 waren de staten die partij zijn
van mening dat de in artikel 4, lid 2, a) en artikel 4, lid 2, b), van het UNFCCC bedoelde
verbintenissen niet volstonden om de doelstellingen van het Verdrag te bereiken.
Daarom is er een onderhandelingsproces op gang gebracht om de versterkte verbintenissen
voor de ontwikkelde landen vast te stellen. Dit proces heeft geleid tot de goedkeuring van het
Protocol van Kyoto, dat op 11 december 1997 tijdens de 3e Conferentie van Partijen werd
ondertekend en op 16 februari 2005 in werking is getreden.
Het protocol is toegevoegd aan het UNFCCC en bevat gekwantificeerde en juridisch bindende
doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (hierna "BKG's"
genoemd), en meer in het bijzonder 6 BKG's: CO2, CH4, N2O,, HFK's, PFK's en SF6, vergeleken met
het emissieniveau van 1990 (artikel 3).
In het algemeen gaat het Protocol van Kyoto nog verder dan het Verdrag op het vlak van
differentiatie. De prioriteit is het "versterken van de verbintenissen" van de in bijlage I genoemde
partijen. Daartoe heeft het Protocol van Kyoto een strikt systeem van "binaire" differentiatie in
het leven geroepen, waarbij alleen in bijlage I genoemde partijen wettelijk bindende
reductiedoelstellingen onderschrijven. De benadering van het protocol is in dit opzicht
gebaseerd op een historisch perspectief, waarvan we de relevantie al hebben genoemd. Nog
een voorbeeld: de cumulatieve emissies van de landen van bijlage I tussen 1850 en 2012 - met
inbegrip van België - zijn ongeveer 2,4 keer hoger dan die van de landen die niet onder bijlage I
vallen. Bovendien blijft de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking in de meeste
ontwikkelingslanden aanzienlijk lager dan in de meest ontwikkelde landen.205
Het protocol is verdeeld in twee "verbintenisperioden": 2008-2012 en 2012-2020.
In de eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto waren 37 staten uit
geïndustrialiseerde landen, waaronder België, en landen in de overgang naar een
markteconomie wettelijk verplicht hun emissies te beperken en hun reductieverplichtingen na
te komen. De Europese Unie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die wordt geboden
door artikel 4 van het Protocol van Kyoto, dat de partijen in staat stelt hun reductiedoelstellingen
gezamenlijk te realiseren. Zij heeft Beschikking 2002/358/EG aangenomen, waarin een
algemene doelstelling van 8% reductie van de BKG tegen 2012 is vastgelegd ten opzichte van
1990, terwijl de Belgische doelstelling voor de periode 2008-2012 een reductie van de BKGuitstoot met 7,5% is. Deze doelstelling vervangt, voor België, de 8%-doelstelling van het Protocol
van Kyoto, zoals weergegeven in artikel 4.5. van het Protocol van Kyoto. Volgens artikel 4, lid 6,
van het protocol is België alleen verantwoordelijk voor zijn in het protocol vastgestelde
emissieniveau als de gemeenschappelijke doelstelling van de EU niet kan worden bereikt.

D. Bodansky, J. Brunnée, & L. Rajamani, op. cit., blz. 354.
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De wijziging van het Protocol van Kyoto tot vaststelling van de tweede verbintenisperiode is in
2012 in Doha goedgekeurd. Het ratificatieproces van de wijziging van Doha verloopt zeer traag
en is nog niet officieel in werking getreden. Desalniettemin hebben de lidstaten van de EU de
wijziging van Doha ten uitvoer gelegd door middel van een in de praktijk gelijkwaardige
Europese wetgeving.
Er zij aan herinnerd 206dat de Europese Unie en haar leden - met inbegrip van België - zich er in
2009, ingevolge het Akkoord van Kopenhagen, in een brief van 28 januari 2010 aan de
uitvoerend secretaris van het Raamverdrag toe hebben verbonden om "de strategische
doelstelling van beperking van de opwarming van de aarde tot 2°C ten opzichte van het preindustriële niveau te bereiken" en "hun broeikasgasemissies tegen 2020 met 25 tot 40% en tegen
2050 met 95% te verminderen".207

§3.

In het kader van de verschillende COP's die aan het Akkoord van Parijs voorafgingen, is het
volgende bepaald
In dit deel belichten we de belangrijkste elementen die in de verschillende COP's vóór de COP21 in 2015, toen het Akkoord van Parijs werd aangenomen, zijn vastgesteld.

3.1

COP-15 in Kopenhagen in 2009 en COP-16 in Cancun in 2010
Zoals vermeld tijdens de bespreking van het begrip gevaarlijke opwarming, erkenden de partijen
bij het UNFCCC voor het eerst op de COP-15 en -16 dat "gevaarlijke opwarming van de aarde"
in feite neerkomt op een temperatuurstijging van meer dan 2°C boven het pre-industriële niveau
en dat, als de partijen - waaronder België - de uiteindelijke doelstelling van het UNFCCC, de
preventie van gevaarlijkeantropogene klimaatverandering, wilden bereiken, de gemiddelde
stijging van de temperatuur op aarde deze drempelwaarde niet mocht overschrijden.
De gedaagden hebben uiteraard nota genomen van de diplomatieke consensus over de 2°Cdrempel en van het IPCC-evaluatieverslag van 2007, dat in 2009 is geactualiseerd en de basis
vormt voor het verslag. Sporen hiervan zijn te vinden in officiële documenten van die tijd. Uit
deze documenten blijkt ook dat de overheidsinstanties zich bewust zijn van hun grotere
verantwoordelijkheid als ontwikkeld land dat in bijlage I is opgenomen.
Een advies van de Minaraad (Vlaamse Raad voor Leefmilieu en Natuur) aan het Vlaams
Parlement van 4 december 2009 208stelt bijvoorbeeld het volgende met betrekking tot 2020:
"Volgens het vierde evaluatieverslag moet de groep van ontwikkelde landen hun emissies
tegen 2020 met 25 tot 40% verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 om de
206

208

Zie supra nr. 76.

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=103030303030580.
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temperatuurstijging te beperken van 2 tot 2,4°C. Minaraad geeft aan dat de
emissiereducties die nodig zijn voor de ontwikkelde landen eerder aan de bovenkant van
dit bereik zouden moeten liggen (25 tot 40%)"209.
Met betrekking tot 2050 verduidelijkt de Minaraad, ook in 2009, het volgende:
"Dat de emissies tegen 2050 met 80 tot 95% verminderd moeten zijn in vergelijking met
de niveaus van 1990. De Minaraad…wijst erop dat er recentere studies zijn die aangeven
dat men op wereldvlak meer zou moeten reduceren dan wat het IPCC in zijn laatste rapport
heeft voorspeld (+50%)"210.
Op basis van deze observaties heeft het Vlaams Parlement in 2009 opnieuw de resolutie van 9
december 2009 aangenomen waarin deze noodzakelijke reductiepercentages voor 2020 en
2050 zijn opgenomen:
"Het voorzorgsprincipe houdt in dat voor de groep van ontwikkelde landen
reductiedoelstellingen nodig zijn van 25 tot 40% in 2020 ten opzichte van 1990 en ten
minste 80 tot 95% in 2050 ten opzichte van 1990" 211 (wij benadrukken dit).
In het Milieurapport werd in 2009 geconcludeerd dat de huidige traditionele
beleidsinstrumenten ontoereikend zijn om de overgang naar een duurzame koolstofarme
economie op gang te brengen en te versnellen212.
Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het Vlaams Parlement reeds in 2009 heeft verklaard:
"het feit dat de totale percentages broeikasgasreducties die door de landen van bijlage I
zijn bereikt, ontoereikend zijn om de doelstelling van 2°C dichterbij te brengen".
In Wallonië zal het gewestelijk parlement op 20 februari 2014, na een klimaatstudie die op 30
december 2011 werd afgerond, een klimaatdecreet aannemen dat voorziet in een
209Minaraad

blz.5 ; vrije vertaling: "Volgens het vierde evaluatieverslag moet de groep ontwikkelde landen hun
emissies tegen 2020 met 25 tot 40% teruggedrongen hebben ten opzichte van het niveau van 1990 om de
temperatuurstijging te beperken van 2 tot 2,4°C. De Minaraad wijst erop dat de emissiereducties die nodig zijn
voor de ontwikkelde landen zich eerder aan de bovenkant van dit bereik (25 a 40%) zouden moeten bevinden".
210 Minaraad blz.5, vrije vertaling: "Dat de emissies in 2050 met 80 tot 95% verminderd moeten zijn in vergelijking
met de niveaus van 1990. De Minaraad…wijst erop dat er recentere studies zijn die aangeven dat men op
wereldvlak meer zou moeten reduceren dan wat het IPCC in zijn laatste rapport heeft voorspeld (+50%)".
211 Parl. Doc. Vlaams Parl. 2009-10, 282/3, Resolutie van het Vlaams Parlement van 9 december 2009 over het nieuwe
Klimaatverdrag van Kopenhagen (vrije vertaling van “betreffende het nieuwe klimaatverdrag van Kopenhagen’),
2, 8°; vrije vertaling van “het voorzorgsprincipe, wat inhoudt dat voor de groep van ontwikkelde landen
reductiedoelstellingen nodig zijn van 25% tot 40% in 2020 ten opzichte van 1990 en ten minste 80% tot 95% in
2050 ten opzichte van 1990, […];”
212 'Milieurapport Vlaanderen’, Milieuverkenning 2030, november 2009, 373; vrije vertaling van: “Nogmaals: een
transitie staat of valt niet met een overheid alleen. Maar om transities bewust te versnellen en in de richting van
duurzaamheid te sturen, is de rol van de overheid wel cruciaal. Als de maatschappij het erover eens is dat transities
noodzakelijk zijn, mag van de overheid verwacht worden dat ze de kennis en capaciteit mobiliseert om inhoudelijk
en procesmatig leiderschap te tonen.”
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reductiedoelstelling van 30% in 2020 en een reductiedoelstelling van 80% tot 95% in 2050. 213
De timing wijst op een verband met Kopenhagen (2009) en Cancún (2010) en het vierde
evaluatieverslag van de IPCC.

3.2

COP-17 in Durban - 2011
Op de COP-17 in Durban in 2011 besloot de COP het proces van het Protocol van Kyoto voort te
zetten en het "Platform van Durban voor versterkte maatregelen" op te richten.
Dit Platform van Durban heeft aan het einde van de COP-17 de "Werkgroep inzake het Platform
van Durban voor versterkte maatregelen" opgericht om de "klimaatregeling voor de periode na
2020", d.w.z. het Akkoord van Parijs, op te richten. In de COP is bepaald dat deze nieuwe regeling
op alle partijen van toepassing moet zijn214, uiterlijk in 2015 moet zijn voltooid en in 2020 in
werking moet treden.
Tijdens deze Conferentie van Partijen werd dit gezamenlijk overeengekomen door de staten die
partij zijn, met inbegrip van België, met name in Besluit 1/CP.17.
erkennen dat de klimaatverandering een "onmiddellijke en potentieel onomkeerbare
bedreiging vormt voor de menselijke samenlevingen en de planeet" en dat alle partijen "er
daarom dringend iets aan moeten doen […],
Met grote bezorgdheid kennis nemend van de aanzienlijke kloof tussen het gecombineerde
effect van de verbintenissen van de partijen om de wereldwijde jaarlijkse broeikasgasemissies
tegen 2020 te beperken en de mondiale emissietrends die een redelijk vooruitzicht bieden op
een beperking van de gemiddelde mondiale temperatuurstijging tot minder dan 2°C of 1,5°C
boven het pre-industriële niveau"215.
In deze laatste paragraaf wordt verwezen naar de emissiekloof ("emission gap "), d.w.z. de kloof
tussen de voor 2020 beloofde emissiereducties enerzijds en de scenario's met een redelijke kans
om de uiteindelijke UNFCCC-doelstelling te bereiken anderzijds.

3.3

COP-18 in Doha in 2012
Vervolgens hebben de staten die partij zijn bij de COP-18 in DOHA in 2012 tijdens deze COP-18
verder verklaard vastbesloten te zijn om in 2015 een alomvattend en ambitieus akkoord aan te
nemen. Het Doha-akkoord bevestigt de ambitie om op de COP-21 in 2015 "een protocol, een
ander rechtsinstrument of een overeenkomst met rechtsgeldigheid" aan te nemen met het oog
op de inwerkingtreding in 2020, en herinnert aan de doelstelling om de temperatuurstijging te
beperken tot minder dan 2° C en tot 1,5° C. In tegenstelling tot het Protocol van Kyoto spreekt

213
214

215

Voornaamste conclusies van het Waalse Gewest blz. 9.
Besluit 1/CP.17 bepaalt dat: "tevens wordt besloten een proces op gang te brengen voor de ontwikkeling van een
protocol, een ander rechtsinstrument of een onderling overeengekomen tekst met rechtsgeldigheiden die voor
alle partijen van toepassing is (....)", blz. 2.
Besluit 1/CP.17, blz. 2.
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de COP-18 de wens uit dat deze overeenkomst niet alleen de geïndustrialiseerde landen maar
alle landen aangaat216.

§4.

Het Akkoord van Parijs - COP-21 en CMP-11 in 2015
Het Akkoord van Parijs is tijdens de COP-21 aangenomen als bijlage bij besluit 1/CP.21 van 12
december 2015 tijdens de COP-21. Het werd door 195 staten ondertekend 217en is op 4
november 2016 in werking getreden218.
België heeft op 22 april 2016 het Akkoord van Parijs ondertekend en dit op 6 april 2017
bekrachtigd. De Europese Unie van haar kant heeft het op 22 april 2016 ondertekend en op 5
oktober 2016 goedgekeurd219.
Het Akkoord van Parijs is op een heel andere manier opgesteld dan het Protocol van Kyoto.
Er wordt namelijk geen verplicht emissiereductiequotum vastgesteld, maar het stelt landen in
staat om hun eigen ambitieniveau te bepalen in termen van broeikasgasemissiereducties.
Bovendien is het beginsel van een gemeenschappelijke maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheid bij het Akkoord van Parijs geen leidend beginsel bij de verdeling van de
reducties tussen de partijen. Er wordt echter aan herinnerd 220en er wordt herhaaldelijk op
gewezen dat de ontwikkelde landen het voortouw moeten nemen en een belangrijke rol moeten
spelen bij de aanpak van de klimaatverandering 221.

4.1

Drievoudige doelstelling
Artikel 2 van het Akkoord van Parijs bevat een drievoudige verplichting voor de partijen, om de
ondertekenende landen ertoe te verplichten:
-

216
217

218

219

de stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur, die ver onder de 2°C boven het
pre-industriële niveau ligt, te beperken en zich te blijven inspannen om de
temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau, met dien
Doha-overeenkomsten, besluit 1/CP.18, blz. 18.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7d&hoofdstukter=27&clang=_nl.
Op 5 oktober 2016 heeft de Europese Unie het Akkoord van Parijs goedgekeurd (Besluit (EU) 2016/1841 van de
Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het in het kader van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering aangenomen Akkoord van Parijs). België heeft
op 6 april 2017 zijn akte van bekrachtiging neergelegd bij de Verenigde Naties en is het 142ste land dat de
overeenkomst heeft bekrachtigd.
Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van
het Akkoord van Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.

220

3e cons. van de preambule en de artikel 2 lid 2, artikel 4, lid 3 en artikel 4, lid 19 van het Akkoord van
Parijs.

221

Laatste cons. van de preambule; artikel 4, lid 4, artikel 9, artikel 11, lid 3, en artikel 13, lid 9, van het Akkoord van
Parijs.
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verstande dat dit de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk zou
verminderen";

4.2

-

versterking van "het vermogen om zich aan te passen aan de negatieve gevolgen van de
klimaatverandering en de veerkracht tegen de klimaatverandering en de ontwikkeling van
een lage uitstoot van broeikasgassen te bevorderen op een wijze die de voedselproductie
niet in gevaar brengt";

-

de "financiële stromen verenigbaar te maken met een ontwikkelingsprofiel met het oog op
een ontwikkeling van lage broeikasgasemissies en dat bestand is tegen de
klimaatverandering".

Verbintenissen van de partijen
De partijen - met inbegrip van België - verbinden zich ertoe om de langetermijndoelstelling van
de temperatuur te bereiken:
-

hun piek in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen "zo snel mogelijk" te bereiken,
waarbij de ontwikkelingslanden iets meer tijd krijgen dan de ontwikkelde landen;
- de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen zodra de piek is bereikt, in
overeenstemming met de wetenschappelijke aanwijzingen met betrekking tot de
temperatuurdoelstelling, met als uiteindelijk doel de mondiale koolstofneutraliteit in de
tweede helft van deze eeuw;
- uiterlijk in 2020 langetermijnstrategieën voor koolstofarme ontwikkeling te formuleren en
te communiceren;
- landen bepalen op vrijwillige basis hun nationale vastgestelde bijdragen aan de
vermindering van de emissies (Nationally Determined Contributions - NDCs) 222. Deze
bijdragen moeten om de vijf jaar naar boven worden bijgesteld op basis van de periodieke
analyse (op mondiaal niveau) van de afwijking van een traject dat de opwarming beperkt tot
2°C of 1,5°C223
De partijen - met inbegrip van België - moeten dus interne beperkende maatregelen nemen
om de doelstellingen van deze bijdragen te bereiken en hun NDC's moeten een verhoging
betekenen ten opzichte van de bijdrage die op het vorige nationale niveau werd bepaald en
zullen beantwoorden aan het hoogst mogelijke ambitieniveau.
Ten slotte erkent het Akkoord van Parijs in artikel 8, voor het eerst in een bindende tekst, het
belang voor de staten die partij zijn bij het Akkoord van Parijs om "verliezen en schade" in
verband met de gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, te beperken en aan te
pakken en aldus de noodzaak te bevestigen van samenwerking en meer begrip, actie en steun
op verschillende gebieden, zoals systemen voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid bij
noodsituaties en klimaatrisicoverzekeringen.
222
223

Art. 4.2 van het Akkoord van Parijs.
Art. 4.9 van het Akkoord van Parijs.
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Tevens wordt verwacht dat elke partij regelmatig de volgende informatie zal verstrekken 224:
-

een nationaal inventarisatieverslag van de antropogene emissies per bron en antropogene
verwijderingen per put van broeikasgassen;
de informatie die nodig is om toezicht te houden op de vorderingen van elke partij bij de
tenuitvoerlegging en de verwezenlijking van haar nationaal vastgestelde bijdrage.

In besluit 1/CP.21 in de bijlage bij het Akkoord van Parijs is de Commissie van oordeel dat de
nationale bijdragen (NDC's) die door de landen worden ingediend, niet toereikend zijn om het
uiteindelijke doel van het Akkoord en het UNFCCC te bereiken, namelijk het voorkomen van
gevaarlijke klimaatveranderingen en dus het handhaven van de opwarming van de aarde op
maximaal 2°C.
Besluit 1/CP.21 stelt dat de combinatie van nationale bijdragen (NDC's) zal leiden tot een
wereldwijde uitstoot van 55 Gt CO2-eq tegen 2030, terwijl de CO2-uitstoot met 40 Gt CO2-eq
moet worden verminderd om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.
Het merkt in die zin op dat:
"veel grotere emissiereductie-inspanningen dan die welke samenhangen met nationaal
vastgestelde bijdragen zullen nodig zijn om de wereldwijde temperatuurstijging onder de
2°C boven het pre-industriële niveau te houden door de emissies terug te dringen tot 40
gigaton, of tot minder dan 1,5°C boven het pre-industriële niveau door de emissies terug
te brengen tot een niveau dat moet worden gedefinieerd in het in punt 21 genoemde
speciale verslag;"225.
Aangezien de doelstelling van het Akkoord van Parijs van 1,5°C in 2030 een grotere reductie
moet bereiken dan de hierboven vermelde reductie van 40 Gt, wordt het IPCC in het COP-besluit
verzocht om in 2018 een speciaal verslag in te dienen om te bepalen hoeveel meer emissies er
in 2030 moeten worden gereduceerd dan de hierboven vermelde 40 Gt om deze doelstelling te
bereiken.
De belangrijkste elementen van het besluit van de COP worden hieronder opgesomd:
"De Conferentie van Partijen, (....)
12. is verheugd over de nationaal vastgestelde bijdragen die de partijen overeenkomstig
lid 2, b), van Besluit1/CP.19, zullen leveren;
(…)
16. neemt nota van het syntheseverslag over het globale effect van de door de partijen
vóór 1 oktober 2015 ingediende, nationaal vastgestelde bijdragen, (....)

224
225

Art. 13 van het Akkoord van Parijs.
Besluit 1/CP.21, blz. 4/40, §17.
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21. verzoekt het Intergouvernementele Panel inzake klimaatverandering om in 2018 een
speciaal verslag in te dienen over de gevolgen van de opwarming van de aarde boven
1,5°C boven het pre-industriële niveau en de daarmee samenhangende patronen van de
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen" 226.
4.3

COP's na het Akkoord van Parijs
In het Akkoord van Parijs zijn de algemene doelstellingen en het kader voor internationale actie
op het gebied van klimaatverandering voor de periode na 2020 vastgelegd. De staten die partij
zijn, zijn echter tot het besluit gekomen dat de definitie van de uitvoeringsdetails tegen 2018
moet zijn voltooid, met jaarlijkse voortgangsverslagen tijdens toekomstige COP's tussen 2017
en 2020.
Opgemerkt wordt dat "veel grotere emissiereductie-inspanningen nodig zullen zijn dan die welke
samenhangen met nationaal vastgelegde bijdragen om de wereldwijde temperatuurstijging
onder de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden (....) of onder de 1,5°C boven het preindustriële niveau (....)"227.
Daartoe heeft de COP-21 de IPCC verzocht om in 2018 een speciaal verslag in te dienen over "de
gevolgen van een opwarming van de aarde met meer dan 1,5°C boven het pre-industriële niveau
en de daarmee verband houdende trends in de mondiale uitstoot van broeikasgassen" 228.
Na de goedkeuring van het Akkoord van Parijs hebben reeds drie COP's plaatsgevonden:
-

COP-22 (CMP-12 en CMA-1) in Marrakech in 2016;
COP-23 (CMP-13 en CMA-2) in Bonn in 2017;
COP-24 (CMP-14 en CMA-3) in Katowice in 2018.

Het hoofddoel van deze drie COP's was het opstellen van richtlijnen voor de tenuitvoerlegging
van het Akkoord van Parijs, algemeen bekend als het "Paris Rulebook"229.
Op COP-23, in 2017, werd de Talanoa-dialoog tot stand gebracht230. Het is een inclusief en
participatief proces dat bedoeld is om landen in staat te stellen de vooruitgang te beoordelen
die tot nu toe is geboekt bij het bereiken van het Akkoord van Parijs op de lange termijn en om
hen te helpen de ambitie van hun nationaal vastgestelde bijdragen tegen 2020 te vergroten. De
dialoog is de voorloper van de wereldwijde inventarisaties die vanaf 2023 om de vijf jaar zullen
plaatsvinden.
Op de COP-24 werd de laatste hand gelegd aan de instructies van het Akkoord van Parijs ("Paris
Rulebook"), maar verscheidene punten bleven onopgelost, in het bijzonder de hervorming van
de marktmechanismen met betrekking tot de handel in koolstofkredieten, zoals voorzien in het
226
227
228
229
230

Besluit 1/CP.21.
Punt 17 van besluit 1/CP.21.
Punt 21 van besluit 1/CP.21.
Besluit 1/COP.23, blz. 2.
Besluit 1/COP.23, blz. 3.
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Akkoord van Parijs, om een einde te maken aan bepaalde disfuncties, zoals het dubbel boeking
van kredieten.
In het besluit dat tijdens deze laatste COP is aangenomen, wordt bevestigd dat de partijen
ambitieuze inspanningen moeten leveren en bekendmaken om de in artikel 2 van het Akkoord
van Parijs vastgelegde doelstelling, namelijk het voorkomen van een gevaarlijke opwarming van
de aarde en dus het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, te verwezenlijken.
Dit besluit verwijst naar het meest recente IPCC-rapport, dat in opdracht van het Akkoord van
Parijs is opgesteld en in oktober 2018 is gepubliceerd, en erkent dat het rapport de staten die
partij zijn bij het verdrag informeert over de reactie op de opwarming van de aarde. Zij verklaart
verder dat dit verslag de beste beschikbare kennis weerspiegelt.

4.4

Het laatste IPCC-verslag in opdracht van de partijen bij het Akkoord van Parijs.
Zoals hierboven vermeld, heeft de Conferentie van Partijen bij besluit 1/CP.21 de IPCC verzocht
om in 2018 een speciaal verslag op te stellen. Het doel van dit rapport was om de gevolgen van
een opwarming van de aarde boven de 1,5°C te specificeren.
Op 8 oktober 2018 presenteerde het IPCC dit rapport. We verwijzen naar het hoofdstuk over
het begrip gevaarlijke opwarming voor de conclusies. Laten we hier alleen de constatering
herhalen dat er een zeer groot verschil bestaat tussen de risico's van een opwarming van 1,5°C
en de risico's van een opwarming van 2°C, evenals de constatering dat bij het huidige tempo van
de broeikasgasemissies, de opwarming van de aarde tussen 2030 en 2052 waarschijnlijk de
drempel van 1,5°C zal bereiken.
Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft zijn jaarverslag voor 2018
ingediend over de kloof tussen de behoeften en de vooruitzichten voor de vermindering van de
broeikasgasemissies. In het bijzonder wordt een beoordeling gegeven van de lopende nationale
mitigatie-inspanningen en de ambities die de landen in hun nationale vastgestelde bijdragen
(NDC's), die de basis vormen van het Akkoord van Parijs, hebben gepresenteerd.
In dit verslag staat dat "de huidige toezeggingen die in de NDC's zijn gedaan, ontoereikend zijn
om de kloof tussen de behoeften en de vooruitzichten voor emissiereducties tegen 2030 te
dichten"231. Dit toont aan dat de partijen hun ambitieniveau moeten verhogen232.
Tot slot stelt het verslag ook manieren voor om de kloof te dichten die nog steeds bestaat tussen
de behoeften aan en de mogelijkheden tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In
2018 zijn deze thema's: fiscaal beleid, de rol van innovatie, de rol van niet-overheids- en

231

232

UNEP, Rapport over de kloof tussen de behoeften en kansen op het gebied van emissiereductie, 2018, beknopte
samenvatting, punt 1.
Ibid, punt 4.
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subnationale actoren en manieren om de ambitie van nationale vastgestelde bijdragen te
vergroten.
Het gebrek aan ambitie wordt al jaren geconstateerd. Al in 2010 meldde het UNEP in zijn eerste
"Emissions Gap Report"233 (dat sindsdien jaarlijks wordt bijgewerkt) dat zelfs als de tijdens de
COP 16 in Cancún aangekondigde reductiemaatregelen ten uitvoer zouden worden gelegd, de
vereiste wereldwijde reductiedoelstelling nog lang niet is bereikt.
Deze boodschap werd herhaald in het rapport over het emissietekort van 2011 (en verschillende
keren in de daaropvolgende rapporten):
"Hoewel de verbintenissen van de landen ertoe bijdragen dat de emissies tegen 2020 tot onder
het normale niveau van "business as usual" worden teruggebracht, verminderen zij de emissies
niet tot een niveau dat in overeenstemming is met de 2°C-doelstelling en creëren zij dus een
kloof."234 (vrije vertaling).

Het UNFCCC stelt een nationale
verantwoordelijkheid vast
Het UNFCCC waarborgt de individuele autonomie en verantwoordelijkheid van de individuele
staten bij het oplossen van het klimaatprobleem.
Door de ondertekening van het UNFCCC, en meer in het bijzonder artikel 4, lid 2, a), hebben de
landen van bijlage 1 zich ertoe verbonden een nationaal beleid te ontwikkelen en
overeenkomstige maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Volgens dit
artikel moeten de ontwikkelde landen het voortouw nemen, het leadership, bij het verminderen
van de wereldwijde uitstoot om de centrale doelstelling van artikel 2 van het UNFCCC, namelijk
het voorkomen van gevaarlijke klimaatveranderingen, te bereiken.
Het UNFCCC schept daarom nationale verplichtingen en wijst elk land van bijlage 1 de
individuele verantwoordelijkheid toe om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze
uiteindelijke klimaatdoelstelling.

233

234

UNEP, The Emissions Gap Report, 2010, “Are the Copenhagen Accord Pledges Sufficient to Limit Global Warming
to
2˚C
or
1.5˚C?”
:
"
:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7929/The_emissions_emissions_gap_report_are_the_Copenhagen_accord_pledges_sufficient_to_limit_global_warmi
ng_to_2c_or_15c-2010TheEmissionsGapReport_2010.pdf?sequence=3&isAllowed=y .
“ Although the country pledges help in reducing emissions to below a business-as-usual level in 2020, they are
not adequate to reduce emissions to a level consistent with the 2°C target, and therefore lead to a gap” in: UNEP,
The Emissions Gap Report, 2011, "Bridging the Emissions Gap", Executive Summary, blz.8 :
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7996/Bridging%20the%20Emissions%20Emissions%20Gap_%20%20%20A%20UNEP%20Synthesis%20Report20111075.pdf? sequentie=3&isAllowed=y.
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Dat een voetnoot bij artikel 4, lid 2, a), van het UNFCCC duidelijk maakt dat het "nationale"
beleid dat door elk van de staten van bijlage 1 wordt verlangd "zich uitstrekt tot het beleid en de
gepaste maatregelen van regionale organisaties voor economische integratie", met name de
Europese Unie, niets afdoet aan het feit dat de landen in laatste instantie individueel
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de naleving van de verplichtingen van het verdrag.
Daarom moeten alle landen, of ze nu lid zijn van de Europese Unie of niet, jaarlijks nationale
verslagen naar het UNFCCC-secretariaat sturen om hun vooruitgang te registreren, met name
wat betreft de vermindering van de uitstoot.
De individuele nationale verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in artikel 3, lid 3, van het
UNFCCC, dat bepaalt dat "initiatieven ter bestrijding van de klimaatverandering het voorwerp
kunnen zijn van gecoördineerde actie van de betrokken partijen". Dit betekent dat regionale
samenwerking niet het uitgangspunt is, maar een instrument dat landen kunnen gebruiken om
hun individuele nationale verplichtingen na te komen.
Als gevolg van de ondertekening en bekrachtiging van het UNFCCC en de daaropvolgende
verdragen door België hebben de gedaagde partijen deze nationale verplichtingen en
verantwoordelijkheden aanvaard.
De Nederlandse rechtbank heeft een soortgelijke redenering gevolgd in de zaak Urgenda:
"Door toe te treden tot het VN-verdrag inzake klimaatverandering en het Protocol van
Kyoto heeft de staat bovendien uitdrukkelijk aanvaard dat zij verantwoordelijk is voor het
nationale emissieniveau en heeft zij in dit verband de verplichting aanvaard om dit
emissieniveau zo veel te verminderen als nodig is om een gevaarlijke klimaatverandering
te voorkomen"235.
Net als de Nederlandse regering hebben de gedaagden de bevoegdheid om het niveau van de
Belgische emissies te beheersen. Deze monitoring gaat verder dan de uitvoering van het
klimaatbeleid van de Europese Unie.
Door voor de landen van bijlage I, zoals België, een individuele nationale verantwoordelijkheid
vast te leggen voor het nationale niveau van de BKG-uitstoot en voor de vermindering ervan,
werkt het UNFCCC in overeenstemming met de door wetenschappers vastgestelde feitelijke
realiteit. Terwijl de antropogene emissies van elk land zich daarboven in de atmosfeer
uiteindelijk vermengen, kan een identificeerbare fractie van deze BKG-accumulatie individueel
worden toegeschreven, met name vanwege de lange levensduur van CO2 en de kennis van
historische emissies.

235

Urgenda-arrest van het Gerechtshof 's-Gravenhage, cons. 4.66, vrije vertaling: “Bovendien heeft de Staat, door
partij te worden bij het VN-Klimaatverdrag en het Protocol van Kyoto, uitdrukkelijk aanvaard dat zij
verantwoordelijk is voor het nationale emissieniveau en heeft zij in dat kader de verplichting aanvaard om dit
emissieniveau zo veel te verminderen als nodig is om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen
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Een veelzeggend beeld in dit opzicht is dat van een badkuip waar elke druppel die het vult, de
wereldwijde uitstoot verhoogt. Het totale niveau wordt beperkt door de drempel van een
gevaarlijke opwarming die overeenkomt met een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen. Elk
land is een kraan die in staat is om emissies die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering
toe te voegen. Maar zij is ook in staat om de emissies die zij toevoegt te verminderen (actie 1)
en kan het effect van de emissies beperken door het aantal kunstmatige koolstofputten te
verhogen (actie 2). Een koolstofput is een natuurlijk of kunstmatig reservoir dat koolstof
absorbeert die circuleert in de biosfeer en zo bijdraagt aan de vermindering van de hoeveelheid
CO2 in de atmosfeer.236 Zoals hierboven vermeld, is het begrip gedefinieerd in artikel 1 van het
UNFCCC237. Oceanen en bossen zijn belangrijke koolstofputten. Herbebossing creëert dus
bijvoorbeeld kunstmatige putten.

Figuur 25. BKG-concentraties in de atmosfeer: individuele verantwoordelijkheid van het land

Conclusies
Herinnerend aan het Verdrag van Wenen en het belangrijkste beginsel van Pacta sunt servanda,
wordt in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt:

236

237

Deze koolstof wordt vervolgens gevangen in levende materie en vervolgens min of meer permanent vastgelegd
in dood organisch materiaal of in een "biogeen" gesteente.
Supra, nr. 183.
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-

dat België zich in 1992 (UNFCCC), maar ook in 1998 (Kyoto) en 2016 (Parijs) en 2017 (Doha)
formeel heeft geëngageerd om gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen en
daartoe een passend nationaal beleid te ontwikkelen;

-

dat het land deze verantwoordelijkheid bewust op zich heeft genomen als een land van
bijlage I, met individuele nationale verantwoordelijkheid en een leidende rol in de
ontwikkeling van zijn klimaatbeleid, niet alleen in 1992 (UNFCCC) maar ook in 1998 (Kyoto);

-

Als partij bij het UNFCCC is het al sinds 1993 aanwezig op de jaarlijkse COP's van het UNFCCC,
waar het diplomatieke debat over het begrip gevaarlijke opwarming van de aarde al vele
jaren wordt gevoerd en sinds 2007 is uitgemond in teksten die zijn aangenomen; dat het op
de hoogte was van deze debatten en van de best beschikbare stand van de wetenschap op
dat moment, en dat het niet alleen op de hoogte was van deze debatten, maar ook deelnam;

-

dat het besluitvormingsmechanisme van de COP's van het UNFCCC, waaraan België
deelneemt, een consensueel mechanisme is;

-

dat de verweerders zich bewust waren van de noodzaak om de emissiereductiepercentages
van 25 à 40% in 2020 en 80 à 95% in 2050, die volgens het IPCC-evaluatieverslag 2007-2009
vereist zijn om te voldoen aan de 2°C-drempel die als grenswaarde voor gevaarlijke
opwarming is vastgesteld op de COP-15 in 2009 in Kopenhagen en de COP-16 in 2010 in
Cancún; dat zij verklaringen hebben afgelegd en consistente streefcijfers hebben
vastgesteld sinds 2009; dat zij zich terdege bewust zijn van hun bijzondere
verantwoordelijkheid als bijlage I-land;

-

Dat de formele verbintenis uit hoofde van het Akkoord van Parijs impliceert dat men zich
aansluit bij de opwarming van de aarde "ver onder de 2°C", "bij temperaturen van 1,5°C
boven het pre-industriële niveau".

Alle verbintenissen van het land in het kader van het UNFCCC zijn als een checklist gegroepeerd
en gedetailleerd in een tabel in de bijlage bij dit hoofdstuk, "Bijlage 2. Tabel van de
verbintenissen van België in het kader van het UNFCCC-regime", die de chronologie en de
draagwijdte van de verbintenissen van België belicht.
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Verbintenissen binnen de EuropeseUnie
De fasen van het recente klimaatbeleid
De Europese Unie heeft in 1992-1993 het UNFCCC ondertekend en goedgekeurd en voert
sindsdien een klimaatbeleid.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het klimaatbeleid van de afgelopen twaalf jaar, met
doelstellingen voor de vermindering van de broeikasgasemissies in 2020, 2030 en 2050.
De nadruk ligt met name op twee elementen: de basis voor de doelstellingen voor de
vermindering van de BKG-emissies enerzijds en de bindende verplichtingen die aan de lidstaten
worden opgelegd, met de prestaties van België ten aanzien van deze verplichtingen anderzijds.
Het enige doel van de analyse in deze rechtszaak is het bewijs te staven dat België zich niet
gedraagt als een normaal zorgvuldige en voorzichtige autoriteit zoals die zich zou gedragen in
het licht van het gevaar dat de opwarming van de aarde vormt voor de integriteit van zijn
grondgebied en voor zijn burgers en inwoners.
Uit de uitgevoerde analyse blijkt namelijk dat volgens de Unie zelf haar doelstellingen voor de
vermindering van de broeikasgasemissies voor 2020 en 2030 onvoldoende zijn om een
gevaarlijke opwarming te voorkomen, zoals begrepen ten tijde van de besluiten die nog steeds
het beleid voor 2020 en 2030 bepalen: een maximale opwarming van 2 °C.
België, dat in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering (UNFCCC) een individuele nationale verantwoordelijkheid heeft en dat ook
weet dat de Europese doelstellingen ontoereikend zijn, lijkt onderaan de lijst van lidstaten te
staan: het zal zijn verplichtingen voor 2020 niet nakomen en de dominante analyse is dat het er
nog minder in zal slagen om zijn verplichtingen voor 2030 na te komen.
Dit tekort om haar deel te doen op basis van de doelstellingen die zijn vastgesteld, en die niet
voldoende is om de Unie haar deel te laten doen om een opwarming van 2°C te voorkomen, is
des te pijnlijker omdat de wetenschappelijke en diplomatieke consensus sinds 2012 de grens
van de gevaarlijke opwarming tot 1,5°C heeft verlaagd.
De Belgische prestaties in de Europese context dragen dus in belangrijke mate bij tot de
vaststelling dat het land op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek zijn
zorgplicht op significante wijze niet is nagekomen. Dat is de enige relevantie van wat volgt.
Een kers op de taart is de kwestie van klimaatgovernance, waarbij we later in de discussie ook
een flagrant gebrek aan ijver van het land zullen vaststellen.
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De fasen van het recente klimaatbeleid
§1.

Algemeen overzicht
De ontwikkeling van het recente Europese klimaatbeleid is gebaseerd op een aantal belangrijke
besluiten, die gedeeltelijk in Commissiedocumenten zijn opgenomen. We maken er hieronder
een inventarisatie van.
-

2007. Op basis van voorstellen van de Europese Commissie238 heeft de Europese Raad
van maart 2007 besloten de broeikasgasemissies met ten minste 20% te verminderen
ten opzichte van de niveaus van 1990. Dit besluit vormt de basis voor de ontwikkeling
van een reeks wetten die algemeen bekend staan als het klimaat- en Energiepakket, dat
in 2009 is aangenomen.239

-

2011. De Europese Commissie heeft in 2011 twee discussienota's opgesteld waarin
werd getracht een perspectief te ontwikkelen voor het klimaatbeleid tot 2050. Het
eerste was getiteld "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in
2050240, het andere getiteld "Energie-stappenplan 2050241. Het eerste document legde
de basis voor de vermindering van de emissies van de Unie zelf ("domestic emissions"):
in 2050 zou een vermindering van 80% ten opzichte van 1990 worden bereikt door een
vermindering van 40% in 2030 en 60% in 2040, de laatste natuurlijk ook ten opzichte
van 1990.

-

2014. Voortbouwend op het politieke debat waartoe de twee bovengenoemde
stappenplannen een koers hebben uitgezet, heeft de Europese Commissie in januari
2014 een document gepubliceerd over de uitdagingen en kansen op het gebied van het
klimaat voor de periode 2020-2030, waarin kwesties worden aangegeven die de
staatshoofden en regeringsleiders in overweging moeten nemen242. Op basis hiervan
heeft de Europese Raad van oktober 2014 bepaalde doelstellingen voor 2030
vastgesteld243. Deze besluiten hebben geleid tot een herziening van het Klimaat- en

238 Mededeling van de

Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's - Beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius. Routekaart voor
2020 en daarna, COM (2007) 2 definitief, Brussel, 10 januari 2007, 14 blz.
239 J. DELBEKE en P. VIS, "EU Climate leadership in a rapidly changing world", in J. DELBEKE en P. VIS (eds.), EU Climate
Policy explained, Routledge, 2015, (5) 18-19 ("DELBEKE & VIS" (2015a)).
240 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's - Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050, COM (2011)
112 definitief, Brussel, 8 maart 2011, 15 blz.
241 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's, Energie-stappenplan 2050, COM(2011) 885 definitief, Brussel, 15 december 2011,
24 blz.
242 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's, Een actiekader inzake klimaat en energie voor de periode 2020-2030, COM (2014)
15 definitief, Brussel, 22 januari 2014, 22 blz.
243 DELBEKE & VIS (2015a), (5) 24.
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Energiepakket van 2009 die, met enige verfijning in 2016, heeft geleid tot een ander
wetgevingspakket in 2018: het pakket "Schone energie voor alle Europeanen". ("Clean
energy package").
-

2018. Ter voorbereiding van de COP 24 in Katowice (3-15 december 2018) heeft de
Europese Commissie in november 2018 een strategische langetermijnvisie gepubliceerd
met de titel "Een schone planeet voor iedereen. Een Europese strategische
langetermijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale
economie"244. Dit strategisch document is bedoeld om een visie te geven voor het
bereiken van een netto broeikasgasemissieniveau van nul in 2050.

Zodra de chronologie van de belangrijkste besluitvormingsprocessen is vastgesteld, bekijken we
de wetgeving die daaruit voortvloeit nader.

§2.

De doelstelling voor 2007 en de tenuitvoerlegging
Het Klimaat- en Energiepakket, dat in april 2009 werd afgerond op basis van politieke besluiten
uit 2007, bevat wetgeving die nu nog steeds bepalend is voor het Europese klimaatbeleid.
Met betrekking tot de demonstratie die we willen geven, is de relevante wetgeving van dit
Klimaat- en Energiepakket beperkt tot de volgende twee teksten245:
-

244

Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009
inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen
teneinde aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het
terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen;

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een schone planeet voor iedereen. Een Europese

strategische langetermijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie, COM
(2018) 773 definitief, Brussel, 28 november 2018, 30 blz.
245 Daarnaast de volgende teksten:
- Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te
verbeteren en uit te breiden;
- Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn
98/70/EG met betrekking tot specificaties voor benzine, diesel en gasolie en de invoering van een mechanisme
om de uitstoot van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van
de Raad met betrekking tot de specificaties voor door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking
van Richtlijn 93/12/EEG;
- Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van
emissienormen voor nieuwe personenauto's in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om
de CO2-uitstoot van lichte voertuigen te verminderen.
- Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag
van koolstofdioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG,
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees
Parlement en de Raad.
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-

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende
wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. 246

Beschikking 406/2009/EG heeft tot doel de broeikasgasemissies te verminderen in sectoren die
niet onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ("Emission Trading System"
of "ETS") vallen, zoals vervoer, bouw, landbouw en bedrijven die niet tot de ETS-sectoren
behoren247. Daarmee wordt de tweede pijler van het Europese klimaatbeleid ingesteld, de
eerste is de pijler die gebaseerd is op de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten.
In de beschikking wordt voor de EU als geheel een broeikasgasemissiereductiedoelstelling van
10 % in 2020 vastgesteld ten opzichte van 2005248. Deze Europese doelstelling is opgesplitst in
bindende doelstellingen voor elk van de lidstaten. De nationale doelstellingen worden
gedifferentieerd naar gelang van het bruto binnenlands product ('Gross Domestic Product' of
'GDP') per hoofd van de bevolking. De opgelegde doelstelling voor België is een vermindering
van de BKG-emissies met 15% in 2020 ten opzichte van 2005.249
Richtlijn 2009/29/EG maakt deel uit van een reeks energiemaatregelen die bijdragen tot het
Europese klimaatbeleid en de derde pijler ervan vormen. Deze richtlijn, die gewoonlijk de
richtlijn inzake hernieuwbare energie wordt genoemd, heeft tot doel het aandeel van
hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie in de EU tegen 2020 met 20% te
verhogen. Om dit doel te bereiken, worden de lidstaten bindende doelstellingen opgelegd. Voor
België moet het aandeel van hernieuwbare energie in het nationale energieverbruik in 2020 13%
bedragen250.

§3.

De doelstellingen voor 2011 en 2014 en de tenuitvoerlegging

246
247

Zie ook DELBEKE & VIS (2015a), (5 ) 19.

De categorieën van industriële activiteiten die onder de ETS-richtlijn vallen, zijn de grote
broeikasgasemittenten die in bijlage I van de richtlijn worden genoemd. Tot deze categorieën behoren
onder meer de aardolieraffinage, de metaalverwerkende industrie en de cementindustrie. Op dit gebied

zijn er ongeveer 11.000 industriële installaties buiten de EU - D. MEADOWS, Y. SLINGENBERG en P. ZAPFEL, "EU
ETS: Pricing carbon to drive cost-effective reductions across Europe”, in J. DELBEKE et P. VIS (eds.), EU Climate
Policy explained, Routledge, 2015, (29) 41.
In 2012 werd het ETS-systeem uitgebreid tot de luchtvaart, voor vluchten tussen Europese luchthavens.
248 De totale emissiereductie van 20% ten opzichte van 1990 werd herberekend rond 2005, het eerste jaar waarvoor
geverifieerde emissiegegevens voor ETS-installaties, de belangrijkste broeikasgasemittenten, beschikbaar zijn. De
totale emissiereductie ten opzichte van 2005 bedraagt 14%.
249 Beschikking nr. 406/2009/EG, bijlage II.
250 Richtlijn 2009/28/EG, bijlage 1.
Een subdoel is dat in 2020 ten minste 10% van alle energie die in de vervoerssector wordt gebruikt, afkomstig
moet zijn uit hernieuwbare bronnen (biobrandstoffen, maar ook uit elektriciteit uit hernieuwbare bronnen bijv.
voor de treinen). Dit zeer specifieke subdoel wordt aan elke lidstaat opgelegd. J. DELBEKE, G. KLAASSEN en S.
VERGOTE, “Climate-related energy policies”, in J. DELBEKE en P. VIS, EU Climate Policy Explained, Routledge, 2015
(61) 69-70.
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Zoals hierboven uiteengezet, heeft de reflectie van 2011 rechtstreeks de inspiratie geleverd voor
het beleid dat in 2014 is vastgesteld voor de periode tot 2030. Het Akkoord van Parijs (2015)
moest nog worden gesloten.
In 2018, na jaren van voorbereiding, resulteren deze politieke besluiten in 2011 en 2014 in een
breed scala aan wetgevingsteksten251, waarvan de meeste deel uitmaken van het pakket
"Schone energie voor alle Europeanen".
De belangrijkste wetgeving voor onze demonstratie zijn de volgende:
-

-

Verordening (EU) nr. 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake bindende jaarlijkse reducties van de broeikasgasemissies door de lidstaten van
2021 tot 2030 om bij te dragen tot de klimaatactie, teneinde te voldoen aan de
verbintenissen in het kader van het Akkoord van Parijs en tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 525/2013;
Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;
Verordening (EU) nr. 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11
december 2018 betreffende het beheer van de Energie-Unie en het klimaatbeleid, tot
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en (EG) nr. 715/2009 van het
Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG,
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 2013/30/EU van het Europees Parlement en
de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van
Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad (hierna
"Verordening (EG) nr. 525/1999 inzake goed bestuur 2018/1999" genoemd).

Verordening (EU) nr. 2018/842 heeft betrekking op niet-ETS-sectoren. Zoals de titel aangeeft,
legt de richtlijn de lidstaten bindende, in principe lineaire jaarlijkse broeikasgasemissiereducties
op252, die moeten leiden tot een opgelegde reductie tegen 2030. Voor België moet de daling in
2030 -35% bedragen ten opzichte van 2005. 253
Richtlijn (EU) 2018/2001 heeft betrekking op het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen
in het bruto-eindverbruik van energie in de EU. Vanaf 1 januari 2021 mag dit aandeel van
energie in het bruto-eindverbruik van energie van elke lidstaat niet lager zijn dan zijn doelstelling
voor 2020, namelijk 13% voor België254.
De bestuursverordening 2018/1999, die sinds 24 december 2018 van kracht is 255, schrijft voor
dat elke EU-lidstaat het klimaatbeleid ten uitvoer moet leggen op basis van geïntegreerde
nationale energie- en klimaatplannen (NEKP's). Deze verordening wordt beschouwd als de
De Commissie heeft alle ontwerpteksten op 11 november 2016 ingediend. Zie de tabel in de volgende link:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
252 Art. 4 van het reglement.
253 Bijlage I van de verordeningen.
254 Artikel 3, lid 4, en bijlage I, deel A, van de richtlijn.
255 Art. 59 van het reglement.
251
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hoeksteen van alle nieuwe wetgeving, omdat het deze nieuwe klimaatgovernance is die de Unie
in staat moet stellen haar doelstellingen tegen 2030 (vermindering van de broeikasgasemissies
met 40% ten opzichte van 1990 en 32% hernieuwbare energiebronnen - verplichte
doelstellingen; vermindering van de vraag naar energie met 32,5% - indicatief streefcijfer) en op
langere termijn te bereiken.
Het is de moeite waard om het bij Verordening (EG) nr. 2018/1999 ingestelde
governancemechanisme nader te bestuderen. Het is gericht op een coherente, geïntegreerde
en dynamische klimaatgovernance in elke lidstaat. Het specificeert de inhoud en de timing van
de PNIEC's.
De inhoud van de PNIECS is aangepast aan de vijf dimensies van de energie-unie:
- ontkoling (emissiereductie en hernieuwbare energieën);
- energie-efficiëntie ;
- continuïteit van de energievoorziening;
- de interne energiemarkt; en
- onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

Figuur 26.

Governance Verordening 2018/1999: de structuur van geïntegreerde nationale
energie- en klimaatplannen.

In de loop van de tijd wordt een tienjarenperspectief gehanteerd, worden de plannen vijf jaar
na goedkeuring geactualiseerd en worden ze nauwlettend opgevolgd door de Commissie op
basis van de nationale voortgangsverslagen. Het eerste plan moet uiterlijk op 31 december 2019
bij de Commissie worden aangemeld, de eerste actualisering uiterlijk op 30 juni 2024 en het
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eerste voortgangsverslag uiterlijk op 15 maart 2023. Het planningsproces is in feite al begonnen:
de lidstaten moesten het ontwerp van het eerste plan vóór eind 2018 bij de Commissie indienen
en de beoordeling door de Commissie van deze eerste projecten is op 18 juni 2019 afgerond.

Figuur 27. Governance Verordening 2018/1999: de intensiteit van het bestuur

De ontoereikendheid van de doelstellingen
voor 2007 en 2011-2014
Het Europese klimaatbeleid is van meet af aan gericht geweest op de centrale zorg van het
UNFCCC: het vermijden van een gevaarlijke opwarming van de aarde. Reeds in 1996 kwam de
Milieuraad van de EU overeen de gemiddelde opwarming van de aarde te beperken tot minder
dan 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk op basis van een groeiende hoeveelheid
als afdoende beschouwde wetenschappelijke gegevens256. Zoals hierboven beschreven, stelde
de klimaatwetenschap destijds de limiet op dit niveau vast.
De reeds genoemde mededeling van de Europese Commissie uit 2007 257, die de basis vormt voor
de Europese wetgeving tegen 2020, heeft een opvallende titel: "Beperking van de opwarming
van de aarde tot 2 graden Celsius. Een routekaart voor 2020 en daarna". Het roept
"onweerlegbare wetenschappelijke feiten" op258.

DELBEKE & VIS (2015a), (7) Zie ook supra, nr. 69, met de woorden van de Commissie zelf.
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's - Beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius. Routekaart voor
2020 en daarna, COM(2007) 2 definitief, Brussel, 10 januari 2007.
258 Ibid., 4.
256

257 Mededeling van de
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Het is daarom interessant om in deze mededeling het volgende te lezen: "In deze mededeling
wordt voorgesteld dat de EU zich in internationale onderhandelingen ten doel stelt om de
uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de ontwikkelde landen tegen 2020 met 30% te verminderen
(ten opzichte van 1990). Deze inspanning is nodig om de stijging van de mondiale
temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius" 259(wij benadrukken dit). Hoewel de EU
haar broeikasgasemissies moet verminderen tot -30% onder het niveau van 1990 om de stijging
van de mondiale temperatuurstijging tot 2°C te beperken, werd, zoals hierboven uiteengezet,
de doelstelling vastgesteld om de emissies tegen 2020 met 20% te verminderen. Dat is volgens
de Europese Commissie zelf niet genoeg.
Dit standpunt werd bovendien gehandhaafd.
-

In een brief van 28 januari 2010 van de Europese Unie aan de uitvoerend secretaris van
het UNFCCC staat dat, in het licht van de bevindingen van het IPCCC, de ontwikkelde
landen hun broeikasgasemissies in 2020 met 25 tot 40% zouden moeten verminderen
ten opzichte van het niveau van 1990 om te voldoen aan de 2°C opwarmingsgrens 260.

-

Net als de Europese Commissie in 2010 concludeerde ook de Europese Raad in 2009 dat
de EU-doelstelling van 20% in 2020 om wetenschappelijke redenen verre van voldoende
is en aanzienlijk moet worden aangescherpt om een opwarming met 2°C te voorkomen.
Dit komt met name tot uiting in de preambule van Richtlijn 2009/29/EG tot wijziging van
Richtlijn 2003/87/EG. Deze preambule gaat onder andere in op het volgende:
"(6) Om de zekerheid en voorspelbaarheid van de Gemeenschapsregeling te
vergroten, is het passend bepalingen vast te stellen om de bijdrage van de
Gemeenschapsregeling te verhogen tot het bereiken van een algemene
vermindering van meer dan 20%, met name met het oog op de door de Europese
Raad vastgestelde doelstelling van 30% tegen 2020, die wetenschappelijk
noodzakelijk wordt geacht om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. "

-

Met deze standpunten sluiten de Europese Commissie en de Europese Raad zich aan bij
een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) van 3 februari 2009.
Het EESC was ook tot de conclusie gekomen dat de 20%-doelstelling van de EU voor
2020 niet voldoende is, gezien de besluiten die de 195 landen die partij zijn bij het
UNFCCC in het kader van het Actieplan van Bali van 2007 hebben genomen:
"In dit verband zij erop gewezen dat de doelstelling van de EU om de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2020 met 20 % te verminderen ten opzichte van het niveau
van 1990 (...) lager is dan de reductie van 25 à 40 % voor de geïndustrialiseerde
landen, waarvoor de EU op de Klimaatconferentie van Bali in december 2007
heeft gepleit (...) Het EESC komt tot de conclusie dat de doelstellingen moeten

259
260

Ibid., 2-3.
Supra, nr. 76.
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worden aangepast om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen,
gezien de steeds duidelijker wordende bewijzen van de klimaatverandering"261.
De 20%-doelstelling voor 2020 is echter nooit aangepast.
Net als in 2007 zijn de klimaatbeleidsrichtsnoeren voor 2011 en 2014 tegen 2030 en alle
maatregelen (verordeningen, richtlijnen, enz.) die in 2018 zijn afgerond om ze uiteindelijk te
bereiken, in de eerste plaats gebaseerd op economische en kosteneffectiviteitsoverwegingen262.
Net als bij de doelstelling voor 2020 om de broeikasgasemissies met 20% te verminderen ten
opzichte van 1990, weten de Europese instellingen dat de doelstelling van 40% in 2040
onvoldoende is.
Al in januari 2014 is de Europese Commissie van mening dat deze doelstelling onvoldoende is
om de 2°C opwarmingsgrens te halen. In een werkdocument ter ondersteuning van de
bovengenoemde mededeling van de Commissie van 22 januari 2014 263wordt een verlaging van
45% tot 50% voorgesteld, aangezien de grenswaarde van 2°C wordt nageleefd 264.
Deze ontoereikendheid wordt ook door de Unie bekritiseerd in het geschil dat sinds het voorjaar
van 2018 gaande is tussen een groot aantal gezinnen en het Europees Parlement en de Europese
Raad265. Het citaat, ingediend op 23 mei 2018, heeft onder meer betrekking op de doelstelling
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De 40% wordt onvoldoende geacht in het
licht van het Akkoord van Parijs van 2015. Een vermindering van de broeikasgasemissies met 5060% wordt noodzakelijk geacht om de EU in staat te stellen haar verplichtingen ten opzichte van
het in artikel 2 van het akkoord genoemde streefcijfer na te komen: de gemiddelde
temperatuurstijging wereldwijd "ruim onder de 2°C" ten opzichte van het pre-industriële niveau
te houden en de inspanningen voort te zetten om deze tot 1,5°C te beperken.
De mededeling van de Commissie van november 2018 getiteld "Een schone planeet voor
iedereen. Een Europese strategische langetermijnvisie voor een welvarende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie", verwerpt ook de doelstelling van 40% in 2030. In
reactie op het speciaal verslag van het IPCC van oktober 2018 wijzigt de Commissie haar ambitie
voor 2050:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008AE1201&from=MT
DELBEKE & VIS (2015a), blz. 22 Zie ook bv. de mededeling van 2011, 4.
263 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio's, Een actiekader inzake klimaat en energie voor de periode 2020-2030, COM (2014)
15 definitief, Brussel, 22 januari 2014, 22 blz.
264 Commission staff working document. Samenvatting van de effectbeoordeling bij de mededeling van de
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van
de Regio's, Een beleidskader inzake klimaat en energie in de periode 2020-2030, WDC(2014) 16 definitief, Brussel,
22 janvier 2014, 16 + 2 blz.
261
262

265

Beroep ingesteld op 23 mei 2018 - Carvalho e.a.
/ Parlement en Raad, zaak T-330/18.
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"Het IPCC-rapport bevestigt de noodzaak voor de planeet om de klimaatverandering te
beperken tot 1,5°C om het risico op extreme weersomstandigheden te verminderen. Ook
wordt benadrukt dat de urgentie waarmee de uitstoot moet worden verminderd veel
dringender is dan eerder was voorzien. Om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C,
zal het noodzakelijk zijn om tegen 2050 op wereldschaal koolstofneutraliteit (geen nettoCO²-nuluitstoot) te bereiken en later in de eeuw neutraliteit voor alle andere
broeikasgassen. .... De strategie geeft dus een visie op de economische en
maatschappelijke transformaties die, met betrokkenheid van alle sectoren van de
economie en de maatschappij, nodig zijn om de overgang naar een nettonuluitstooteconomie tegen 2050 te verzekeren" 266.
Tegen 2050 wordt de doelstelling om de interne broeikasgasemissies tegen 2050 met 80% te
verminderen ten opzichte van 1990 dus opgegeven. Deze doelstelling voor 2011-2014 wordt
vervangen door de doelstelling van een netto-nuluitstoot van broeikasgassen. Deze wijziging van
de doelstelling voor 2050 doet ook afbreuk aan de doelstelling voor 2030. Het reductietraject
van 20% in 2020 naar 100% in 2050 moet ten minste lineair zijn om de kans op succes te
optimaliseren.
Tot slot is het duidelijk dat het Europese klimaatbeleid voor 2020 en 2030 ontoereikend is om
een gevaarlijke opwarming te voorkomen, die nog steeds wordt vastgesteld als een opwarming
van 2°C en niet 1,5°C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk.
Een andere opmerking, naast de eerste, is dat de Europese instellingen weten dat ze
onvoldoende zijn.

Tekortkomingen van België van zijn Europese
verplichtingen
§1.

Samenvatting van de specifieke verplichtingen van het land
Bij de herziening van de recente fasen van het Europese klimaatbeleid hebben we terloops de
specifieke verplichtingen van België aangegeven. De onderstaande tabel vat ze samen.
Figuur 28. Verplichtingen van België in het kader van de Europese Unie

Specifieke verplichtingen van België

Termijnen

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een schone planeet voor iedereen. Een Europese

266

strategische langetermijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie, COM
(2018) 773 definitief, Brussel, 28 november 2018, blz. 6.
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Horizon 2020
Niet-ETS-sectoren
Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen

2020: 15% lager dan in
2005
2020: 13 %

Horizon 2030
Niet-ETS-sector
Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen
Klimaatgovernance door PNIEC

2030: 35% lager dan in
2005
1 januari 2021:
minstens 13%
Vanaf december 2018

De volgende tabel, die niet erg elegant is, geeft een gedetailleerd overzicht van de PNIEC-agenda
voor klimaatgovernance, zoals bepaald in de bestuursverordening van 2018/1999 267. We
hebben het beperkt tot de jaren 2018-2034. Het doel is om de intensiteit van dit bestuursproces,
dat sinds 24 december 2018 in ons land en in alle andere lidstaten van de Unie wordt toegepast,
zichtbaar te maken. We zullen hierop terug kunnen komen bij de bespreking van het Belgische
klimaatbeleid.
Figuur 29. Bestuursverordening 2018/1999: Klimaatbeleid door PNIEC.

Tijdlijn (periode 2018-2034)
2018, 31 december
2019, 31 december
2020, 1 januari
2021, 31 oktober
2023, 15 maart
2023, 30 juni
2023, 31 oktober

2024, 30 juni
2025, 15 maart

267

Kennisgeving van het eerste ontwerp van het PNIEC aan
de Commissie
Kennisgeving van de eerste PNIEC aan de Commissie
Mededeling van de langetermijnstrategie (minimaal 30
jaar) aan de Commissie
Algemene beoordeling van de vooruitgang van de Unie en
van elke lidstaat
Mededeling aan de Commissie over het eerste
geïntegreerde nationale voortgangsverslag
Indiening van het eerste ontwerp van de actualisering van
het PNIEC bij de Commissie
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke lidstaat, met name op basis van de
voortgangsverslagen
Indiening van de eerste bijgewerkte versie van het PNIEC
bij de Commissie
Mededeling aan de Commissie van het geïntegreerd
nationaal voortgangsverslag

De artikelen 3, 9, 14,, 15, 17 en 29 van de Verordening.
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2025, 31 oktober

2027, 15 maart
2027, 31 oktober

2028, 1 januari
2029,1 1 januari

2029, 15 maart
2029, 31 oktober

2031, 15 maart
2031, 31 oktober

2033, 1 januari
2033, 15 maart
2033, 31 oktober

2034,1 1 januari

§2.

Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke lidstaat, met name op basis van de
voortgangsverslagen
Mededeling aan de Commissie van het geïntegreerd
nationaal voortgangsverslag
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke lidstaat, met name op basis van de
voortgangsverslagen
Kennisgeving van het ontwerp van het PNIEC aan de
Commissie
Kennisgeving van het PNIEC aan de Commissie
Mededeling van de langetermijnstrategie (minimaal 30
jaar) aan de Commissie
Mededeling aan de Commissie van het geïntegreerd
nationaal voortgangsverslag
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke lidstaat, met name op basis van de
voortgangsverslagen
Mededeling aan de Commissie van het geïntegreerd
nationaal voortgangsverslag
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke lidstaat, met name op basis van de
voortgangsverslagen
Indiening van het eerste ontwerp van de actualisering van
het PNIEC bij de Commissie
Mededeling aan de Commissie van het geïntegreerd
nationaal voortgangsverslag
Algemene beoordeling van de vorderingen van de Unie en
van elke lidstaat, met name op basis van de
voortgangsverslagen
Indiening van de bijgewerkte versie van het PNIEC bij de
Commissie

Specifieke doelstellingen: vooruitgang en prognoses
België staat onderaan de Europese lijst van doelstellingen voor 2020, vastgesteld in 2009.
Met betrekking tot de broeikasgasemissiereducties door sectoren die niet onder de
emissiehandelsregeling vallen, het verslag "Smarter, greener, more inclusive ?" Indicatoren ter
ondersteuning van de Europa 2020-strategie', gepubliceerd door Eurostat in juli 2018, vermeldt
dat België het risico loopt het in 2009 gestelde doel niet te halen. Er zijn slechts drie andere
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lidstaten die zich in dezelfde situatie bevinden: Finland, Ierland en Malta268. Van de te realiseren
reductie van 15% was 7,80% eind 2016 nog niet bereikt 269. In een mededeling van de Commissie
van eind februari 2019 staat dat de situatie nog steeds problematisch is: "Zonder aanvullende
maatregelen zal België zijn doelstellingen inzake de vermindering van de broeikasgasemissies
waarschijnlijk niet halen tegen 2020 (....)" 270. In 2020 zou het verschil 3% bedragen 271.
De situatie is niet beter voor het streefcijfer voor het aandeel van hernieuwbare energie in het
bruto-eindverbruik van energie in het land. In het in juli 2018 gepubliceerde Eurostat-verslag
wordt opgemerkt dat elf lidstaten in 2016 hun doelstelling voor 2020 al hebben bereikt 272. België
is daar niet één van. Eind 2016 heeft het land 4,3% bereikt van zijn doelstelling van 13% 273. In
een recenter Eurostat-verslag, waarin de cijfers voor 2017 zijn opgenomen, wordt melding
gemaakt van een verschil van 3,9% ten opzichte van de doelstelling. Het land staat onderaan in
het Europese peloton, samen met Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen en (tijdelijk
nog) het Verenigd Koninkrijk274.
Merk op dat alleen België en Ierland waarschijnlijk de bindende doelstellingen van 2009 voor
2020 niet zullen halen. Laten we hier nog aan toevoegen dat er onder alle andere lidstaten van
de Unie, die hun verplichtingen nakomen, verschillende lidstaten zijn die veel meer doen dan ze
moeten doen. We hebben de mogelijkheid om hier later op terug te komen275.
Er zij aan herinnerd dat de doelstellingen van de EU voor 2020 doelstellingen zijn die de Unie
zelf heeft vastgesteld en die ontoereikend zijn om een gevaarlijke opwarming, begrepen als een
opwarming van meer dan 2°C, te voorkomen.
Er zij ook aan herinnerd dat België - de federale staat en de drie gewesten - zich al tien jaar
bewust is van dit gebrek.
Wat betreft de doelstelling om de broeikasgasemissies van niet-ETS-sectoren tegen 2030 te
verminderen, zijn de prognoses al slecht. In oktober 2018 maakt een verslag van de Commissie
er melding van dat België naar verwachting niet alleen zijn doelstelling voor 2020, maar ook zijn
doelstelling voor 2030, een vermindering van 35% ten opzichte van 2005, zal missen "als we

EUROSTAT, Smarter, greener, more inclusive? Indicatoren ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie,
Luxemburg, Europese Unie, 2018, 72-73.
269 Ibid, 128, voorlopige cijfers per 31 december 2016.
270 EUROPESE COMMISSIE, werkdocument van de diensten van de Commissie. Verslag 2019 voor België, Brussel, SWD
(2019) 1000 def., 27 februari 2019, 66.
268

Ibid. 66 en 67 (grafiek 3.4.5).
EUROSTAT, Smarter, greener, more inclusive? Indicatoren ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie,
Luxemburg, Europese Unie, 2018, 78.
273 Ibid., 77 en 128.
274 D. BAERT, “België bij de slechte leerlingen voor hernieuwbare energie in Europa”, VRT, 12 februari 2019:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/12/belgie-bij-de-slechte-leerlingen-voor-hernieuwbare-energie-in-eu/ .
275 Infra, Deel 5, nrs. 546 - 548.
271
272
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vasthouden aan de bestaande maatregelen"276. Hetzelfde geldt voor het werkdocument dat
reeds eind februari 2019 werd vermeld: "Zonder bijkomende maatregelen zal België zijn
doelstellingen inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen waarschijnlijk niet
halen tegen 2020 en 2030"277. Tegen 2030 zou het verschil 21% bedragen, een zeer hoge
marge278.
In dezelfde geest en vanuit een heel andere invalshoek, een EUROFOUND-verslag van februari
2019 waarin de impact van het Akkoord van Parijs op de werkgelegenheid tegen 2030 wordt
onderzocht 279. Hieruit blijkt dat België de EU-lidstaat is die het meest zal profiteren van de
tenuitvoerlegging van het Akkoord van Parijs in het komende decennium. Als het Europese BBP
gemiddeld met 1,1% stijgt ten opzichte van een 'business-as-usual'-scenario, zal het Belgische
BBP met 2,2% stijgen280. Wat de toename van de werkgelegenheid betreft, zouden wij de eerste
van de Europese groep zijn, met een toename die bijna twee keer zo groot is als het Europese
gemiddelde281. De reden waarom de impact van de uitvoering van het Akkoord van Parijs zo
positief zou zijn voor het land is bitter: België zou er zo veel baat bij hebben omdat we nog het
meeste werk te doen hebben om de klimaatdoelstellingen te bereiken282.
Laten we er ook aan herinneren dat de doelstellingen van de EU voor 2030, die zijn vastgesteld
voordat het Akkoord van Parijs werd gesloten, ook onvoldoende zijn om een gevaarlijke
opwarming van de aarde te voorkomen283 en dat België dit weet of zou moeten weten. Ondanks
dit gebrek aan Europese ambitie en ondanks zijn kennis van dit gebrek, blijft België opnieuw
achter.

§3.

Klimaatgovernance door NEKP
Het Europese klimaatbeleid schept niet alleen materiële verplichtingen. Met de
bestuursverordening 2018/1999, die op 24 december 2018 in werking is getreden, heeft zij ook
een uniforme wijze van klimaatgovernance voor alle lidstaten opgelegd.
Zolang België dit voorbeeld niet volgt en geen geïntegreerde planningsaanpak voor zijn energieen klimaatbeleid hanteert, kunnen Europese sancties niet worden uitgesloten. Een eerste

276 EUROPESE

COMMISSIE, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad. De EU en het Akkoord
van Parijs: voortgangsverslag tijdens de COP van Katowice, Brussel, COM(2018) 716 definitief, 26 oktober 2018,
10. Zie ook ibid., 9.
277 EUROPESE COMMISSIE, werkdocument van de diensten van de Commissie. Verslag 2019 voor België, Brussel, SWD
(2019) 1000 def., 27 februari 2019, 66.
278 Ibid., 67.
279 EUROFOUND, Energiescenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement, Luxemburg, Publication
office of the European Union, 2019, 32 blz.
280 Ibid., 10.
281 Ibid.
282 L. PAUWELS, “Belgische werkgelegenheid profiteert het meest van het Parijse klimaatakkoord”, VRT, 13 février
2019:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/13/belgische-werkgelegenheid-profiteert-het-meest-van-het-parijse-k/
283Supra, nrs. 234 - 239.
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evaluatie van de waarde van het bestuur van het land in deze nieuwe context is onlangs
beschikbaar geworden: overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening 2018/1999 heeft de
Commissie op 18 juni 2019 haar opmerkingen over het door België op 19 december 2018
ingediende ontwerpplan ingediend. In het volgende hoofdstuk zullen we hierop terug kunnen
komen.
In dit verband zij eraan herinnerd dat de in artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie neergelegde verplichting tot loyale samenwerking, alle onderdelen van het
overheidsgezag van de lidstaten bindt. Binnen het Belgische federale kader zoals het nu is met
betrekking tot klimaatbeleid, resulteert het in een verplichting tot effectieve intra-Belgische
samenwerking die gericht is op Europese doelstellingen.

Tot slot
De Europese Unie, een partij bij het UNFCCC, heeft in 2007 en 2011-2014 doelstellingen
vastgesteld voor respectievelijk 2020 en 2030, die zij zelf ontoereikend achtte om een
gevaarlijke opwarming, die destijds werd begrepen als een opwarming boven 2°C, te
voorkomen.
Er zijn voldoende aanwijzingen dat België zich sinds 2009-2010 bewust was van de
ontoereikendheid van de Europese doelstelling voor 2020. En zij was of moet zich sinds 2009,
uiterlijk 2012-2015, bewust zijn van de ontoereikendheid van de Europese doelstelling voor
2030, al was het maar vanwege de neerwaartse herziening van de gevaarlijke drempel voor de
opwarming van de aarde in het kader van het IPCCC, en in de tweede plaats in het kader van het
UNFCCC.
In vergelijking met deze doelstellingen, die notoir ontoereikend waren om een gevaarlijke
opwarming te vermijden die de EU destijds als meer dan 2°C beschouwde, bengelt België
achteraan het Europese peloton, met, volgens de Europese instellingen, een onvermijdelijk
gebrek aan bewustzijn van een aantal verplichtingen. Sinds 2009, uiterlijk 2012-2015, hebben
de klimaatwetenschap en de diplomatieke wereld het plafond voor gevaarlijke opwarming van
2°C naar 1,5°C herzien. Dit alles ondanks de individuele nationale verantwoordelijkheid die in
het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC)
vrijelijk als land van bijlage I is genomen.
Onder de andere lidstaten van de Europese Unie, die hun klimaatverplichtingen nakomen, zijn
er verschillende die veel meer doen dan de Unie vereist. We hebben de mogelijkheid om hier
later op terug te komen.
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Klimaatgovernance en de tekortkomingen van
België
Aan het einde van een ongewoon lang deel dat gewijd is aan de feiten die aan onze vraag ten
grondslag liggen, leidt dit hoofdstuk, het laatste van dit deel van de presentatie, tot een analyse
van het klimaatbeleid in België.
We beginnen met een onderzoek naar de aard en omvang van klimaatgerelateerde
competenties. Deze bevoegdheden zijn verdeeld over de verschillende Belgische autoriteiten.
Vervolgens gaan we over tot de organisatie en de prestaties van het Belgische klimaatbeleid, dat
tot doel heeft de goede werking van de klimaatgerelateerde competenties te verzekeren. We
zullen zien dat de disfuncties van dit bestuur al lang zichtbaar en bekend zijn.
We sluiten af met een herziening van de resultaten die België heeft behaald sinds 1992, het jaar
waarin het land zich er in het kader van het UNFCCC toe heeft verbonden om gevaarlijke
antropogene opwarming van de aarde te voorkomen, in het bijzonder als land van bijlage I dat
zich ertoe heeft verbonden om blijk te geven van klimaatleiderschap.

Klimaatbevoegdheden: aard en reikwijdte
In het publiekrecht hebben de bevoegdheden betrekking op "alle bevoegdheden die door een
rechtsstaat aan een overheidsinstantie worden toegekend".284 Zij bieden een machtiging om
wettelijke normen te creëren.
Maar er is meer.
Competenties "zijn verantwoordelijkheden voor gemeenschappen".285 Zij maken dus niet alleen
deel uit van het register van de te verlenen vergunningen, maar vormen ook een geheel van
verplichtingen. Deze taken impliceren dat de bevoegde gemeenschap verplicht is om de
uitoefening van haar bevoegdheden tewaarborgen286.

§1.

Klimaatbevoegdheden: transversaal en gefragmenteerd van aard
In wezen kan er geen sprake zijn van één enkele klimaatcompetentie. Door de aard van de
klimaateffecten van het beleid inzake de opwarming van de aarde en de matiging van en
aanpassing aan de klimaatverandering, is de klimaatproblematiek versnipperd over

284

M.-A. FLAMME, Droit administratif, T. I, Brussel, Bruylant, 1989, blz. 333, nota I.

285

C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité, juridique, blz. 287.

286

P. HÄBERLE, « Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre », AöR, 111, 1986, blz. 595-611; J.-H. KLEMENT, Funktion
und Legitimation eines Begriffs im öffentlichen Recht, Tübingen, Mohr Seibeck, 2006, blz. 381
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verschillende machtsniveaus en wordt deze aangetroffen in een veelheid van materiële
bevoegdheden, die soms vreemd lijken aan de klimaatproblematiek.
Dit betekent dat de klimaatcompetentie in alle landen van de wereld van nature transversaal en
gefragmenteerd is. Deze kenmerken vormen overal specifieke uitdagingen bij de ontwikkeling
van het klimaatbeleid van de overheid.
In België is het transversale karakter van de klimaatbevoegdheid nog groter gezien de federale
structuur van het land, die de versnippering van de bevoegdheden versterkt. Dit uitgangspunt
voor klimaatbeleid in het land is echter niet uniek voor België: veel staten hebben een federale
structuur die rekening moet houden met de noodzaak om een doeltreffend klimaatbeleid te
ontwikkelen.

§2.

Verdeling van bevoegdheden - stand van zaken
In België wordt het systeem van bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat, de gewesten
en de gemeenschappen exclusief genoemd. Dit betekent dat "elke juridische situatie in beginsel
door één enkele wetgever wordt geregeld"287.
Een unieke competentie van het klimaat vormt echter de aard van het materiaal, dathet
praktisch onhaalbaar maakt; er is noodzakelijkerwijs een veelheid van onderling verweven
competenties waarvan de aard niet samensmelt288. Deze klimaatgerelateerde bevoegdheden
worden soms aangeduid als 'mitigatie', wat neigt naar het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen, en soms als 'aanpassing', wat neigt naar aanpassing aan de klimaatverandering
en veerkracht.
Als gevolg daarvan zijn de klimaatproblemen in België momenteel versnipperd over
verschillende machtsgebieden, met portefeuilles van verschillende ministers binnen dezelfde
bevoegdheidssfeer, waarbij elke minister zich in principe baseert op de exclusiviteit van zijn of
haar bevoegdheid.
Concreet gaat het uiteenvallen van het klimaatbeleid als volgt289.
De federale regering heeft een brede waaier van bevoegdheden die rechtstreeks verband
houden met het klimaatbeleid:

C.C., arrest nr. 76/2000 van 21 juni 2000, B.4.1.
M. EL BERHOUMI et C. NENNEN, “Le changement climatique à l’épreuve du fédéralisme”, Amén., 2018, blz. 63 ; L.
LAVRYSEN, “Le fédéralisme belge et la politique de l’environnement : concertation, coopération et … agir chacun
pour soi dans un contexte européen”, Rev. Dr. ULB, 2009, p. 39 ; F. VANRYKEL, “La politique belge en matière de
climat, entre autonomie et coopération. Quelle place pour une vision commune à l’échelle nationale ?”, R.B.D.C.,
2017, blz. 225.
289 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de institutionele hervormingen, als gewijzigd.
287
288
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-

-

federaal energiebeleid (mitigatie- en aanpassingsbevoegdheid), met energierecuperatie
in de Noordzee, kernenergie, studies over de vooruitzichten van de energievoorziening,
grote infrastructuurwerken voor opslag, transport en energievoorziening en tarieven;
ioniserende straling en radioactief afval (mitigatie- en aanpassingsbevoegdheid);
productnormen (mitigatiebevoegdheid);
mobiliteit en vervoermiddelen (mitigatiebevoegdheid);
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (mitigatie- en
aanpassingsbevoegdheid);
Zaventem National Airport (mitigatie- en aanpassingsbevoegdheid);
brandstoffen (mitigatiebevoegdheid);
de invoer, uitvoer en doorvoer van exotische dier- en plantensoorten;
federale belastingen (mitigatiebevoegdheid), met inbegrip van accijnzen op energie en
brandstof, vennootschapsbelasting, btw en persoonlijke inkomstenbelasting;
de tenuitvoerlegging van justitie en politie;
civiele bescherming en de bestrijding van natuurrampen (aanpassingsbevoegdheid);
federaal wetenschapsbeleid;
ontwikkelingssamenwerking (matigings- en aanpassingsbevoegdheid);
internationale coördinatie en Europees beleid;
de residuele bevoegdheid van de federale staat krachtens artikel 35 van de Grondwet.

De bevoegdheden van de federale staat en zijn resterende bevoegdheden krachtens artikel 35
van de Grondwet zijn niet te verwaarlozen, maar zijn wel belangrijk.
De federale minister van Klimaat is zich hier terdege van bewust, aangezien zij in 2014 verklaarde
dat "het federale niveau in alle gevallen belangrijke hefbomen heeft, of het nu gaat om
belastingen, openbaar vervoer of productnormen, om er maar een paar te noemen" 290.
De gewesten, de drie andere bovengenoemde partijen, zijn hiervoor verantwoordelijk:
- Stedenbouw
▪ Mitigatiebevoegdheid: definitie van de mobiliteitsbehoeften, stadsvernieuwing;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: aquatische ruimten, voorkomen van hitte-eilanden;
- Milieu- en waterbeleid
▪ Mitigatiebevoegdheid: beperking van emissies en bescherming van natuurlijke
hulpbronnen;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: algemeen waterbeleid, overstromingen en droogtes
(financiële compensatie, Fonds voor natuurrampen);
- Ruimtelijke ordening
▪ Mitigatiebevoegdheid: CO2-opslag;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: habitat- en soortmodificatie, invasieve uitheemse
soorten,hydraulische installaties;
- De huisvesting
▪ Mitigatiebevoegdheid: isolatie van gebouwen en energiebesparing;

290

CFDDD, "Opvolging van de adviezen van 2014", antwoord van de federale minister van Klimaat, blz. 8.
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▪ Aanpassingsbevoegdheid: bescherming tegen extreme hittegolven en
overstromingen;
- De landbouw
▪ Mitigatiebevoegdheid: beperking van de uitstoot van methaan en stikstofdioxide,
verhoging van de opslagcapaciteit voor koolstofdioxide;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: aanpassing van gewassen aan klimaatverandering en
financiële compensatie (Landbouwrampenfonds);
- Regionaal economisch beleid
▪ Mitigatiebevoegdheid: ontwikkeling van een koolstofarme economie, innovatie;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: steunregeling voor de getroffen sectoren;
- Regionaal energiebeleid
▪ Mitigatiebevoegdheid: energiedistributie, rationeel energieverbruik, hernieuwbare
energieën, collectieve verwarming;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: bescherming van de infrastructuur;
- Openbare werken en openbaar vervoer
▪ Mitigatiebevoegdheid: ontwikkeling van het openbaar vervoer, koolstofarm vervoer,
multimodaal vervoer;
▪ Aanpassingsbevoegdheid: rivieren, havens, dijken en zeeweringen;
- Regionale belastingen, met inbegrip van de toepassing van belastinghefbomen, met
name door middel van de belasting van voertuigen;
- Regionale ontwikkelingssamenwerking;
- Lokale autoriteiten;
- …
Het is van essentieel belang dat de regio's ook in het middelpunt van de klimaatactie staan,
zonder dat dit door de gedaagde partijen wordt betwist.
Er zij ook op gewezen dat de Gemeenschappen verschillende bevoegdheden hebben die van
invloed zijn op het klimaatbeleid, waaronder onderwijs en de optimalisering van de energieinhoud van onderwijs-, cultuur- en ziekenhuisgebouwen. Aanvankelijk was hun bijdrage aan de
vermindering van de broeikasgasemissies van ondergeschikt belang. Nu de "low-hanging fruit"
(gemakkelijke doelstellingen)291al zijn geoogst en de doelstellingen inzake emissiereductie hoger
liggen, zijn de mogelijkheden voor vooruitgang op het gebied van de vermindering van de BKGemissies zo groot geworden dat de bijdrage van de Gemeenschap aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen van belang is voor de ontwikkeling van een doeltreffend
klimaatbeleid.
Zoals we kunnen zien, is de bijdrage van elke gemeenschap, federaal en federaal, in de strijd
tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering en hun samenwerking essentieel
voor het bereiken van de uiteindelijke doelstelling die in artikel 2 van het UNFCCC en
verschillende meer specifieke doelstellingen die eruit voortvloeien.

291

Laaghangend fruit" verwijst, in het Frans, naar gemakkelijke doelstellingen, de gemakkelijkste winst die men kan
behalen.
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Hoewel de relevante bevoegdheden niet verwisseld zijn, streven ze toch gemeenschappelijke
doelstellingen na die op supranationaal niveau zijn vastgesteld.
Gezien de versnippering van de bevoegdheden op klimaatgebied tussen de verschillende
bestuursniveaus, moeten deze verschillende bestuursniveaus samenwerken om de samenhang
van de klimaatmaatregelen te waarborgen teneinde de gemeenschappelijke doelstelling van de
internationale en Europese verbintenissen te bereiken.

Belgisch klimaatbeleid: ontoereikende situatie
die de federale staat en de gewesten al geruime tijd
kennen
Klimaatgovernance moet noodzakelijkerwijs de verschillende machtsniveaus tussen de
verschillende bestuursniveaus effectief tot uitdrukking brengen. De samenhang van de
maatregelen inzake klimaatverandering buiten de federale staat en de gefedereerde entiteiten
moet worden gewaarborgd door een adequaat systeem van klimaatbeleid.
In november 2002 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 292. Dit
samenwerkingsakkoord legt de basis voor het Belgische klimaatbeleid door middel van:
- de oprichting van de Nationale Klimaatcommissie (art. 3) en de bepaling van haar
bevoegdheden, haar rol, haar werking (art. 6) en de frequentie van haar vergaderingen
(art. 8);
- de verplichting om een Nationaal Klimaatplan op te stellen, uit te voeren en te bewaken
(art. 14).
Dit systeem garandeert echter geen effectief intra-Belgisch klimaatbeleid.
De federale staat en de gewesten zijn al lang op de hoogte van deze situatie en zijn er ten
onrechte niet in geslaagd deze te verhelpen.
De federale staat en de gewesten kennen het al geruime tijd perfect:
-

292

sinds 2011 is er een wetenschappelijke en socio-economische consensus over het Belgische
klimaatverstoringseffect;
de samenwerkingsakkoorden inzake klimaatbeheer die de federale staat en de gewesten
willen sluiten, beantwoorden niet aan de behoeften.

Samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van een
Nationaal Klimaatplan, alsook over de rapportering in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto (MB 27 juni 2003, in werking getreden op 13 november
2003).
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Hieronder gaan we nader in op deze twee bevindingen.

§1.

Belgisch wanbeleid inzake klimaat al lang bekend: rapporten en opinies
Het gekarakteriseerde wanbeleid inzake het klimaat is een situatie die al lang bekend is bij de
federale staat en de gewesten.

1.1

In 2011
Op 11 oktober 2011 hebben de belangrijkste Belgische politieke partijen het institutioneel
akkoord voor de zesde staatshervorming goedgekeurd.
Dit institutioneel akkoord verwijst naar het klimaatbeleid en meer bepaald naar de belangrijkste
instelling ervan, de Nationale Klimaatcommissie:
"Nationale Klimaatcommissie: de werking van de Nationale Klimaatcommissie wordt
geoptimaliseerd en haar rol wordt versterkt" (p. 44).
Dit politiek akkoord is al een eerste vaststelling van slecht klimaatbeheer door de belangrijkste
Belgische politieke partijen zelf.
Van de politieke consensus, die de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tot wijziging
of vervanging van de overeenkomst van november 2002 omvatte, is niet veel terecht gekomen.
Vanaf 2011 tot op heden is hij nooit ten uitvoer gelegd.

1.2

In 2014
In 2014 brengt de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 293 op verzoek van de
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen een advies
uit294.
Dit advies werd uitzonderlijk opgesteld met de hulp van de Economische en Sociale Raad van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG), de Milieuraad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), de Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen (SERV), de Conseil Économique et Social de Wallonie (CESW) en de Conseil
wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD). Het is dus bijzonder
representatief voor de sociaaleconomische en milieusector bij de federale regering en de drie
gewesten.

De FRDO geeft "advies aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling".
Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale minister, de gewesten en gemeenschappen, de
NGO's voor milieubescherming, de NGO's voor ontwikkelingssamenwerking, de consumentensector, de
vakbonden, de werkgevers, de jongerenorganisaties, de wetenschappelijke gemeenschap en de
wetenschappelijke adviseurs (www.frdo-cfdd.be, geraadpleegd op 8 mei 2019).
294 Bewijsstuk 31.
293
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In het advies wordt benadrukt dat de uitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd,
aanzienlijk zijn en serieuze hervormingen van het klimaatbeleid vereisen:
"De Raden willen om te beginnen herinneren aan de uitdagingen op het gebied van
governance die moeten worden aangegaan om de overgang naar een koolstofarme
samenleving in België tot een goed einde te brengen:
er is een langetermijnperspectief met 2050 als horizon nodig, als kader voor
kortetermijnbeleid;
het is noodzakelijk om een sterke interactie tussen de machtsniveaus en tussen de
verschillende actiegebieden te bereiken;
een brede aanpak die gericht is op alle onderdelen van het energiesysteem en waarin
de drie dimensies van duurzame ontwikkeling geïntegreerd zijn (systematische
aanpak, zie §[3] hieronder) is noodzakelijk;
het beleid moet gebaseerd zijn op een gefundeerde basis (met name op
wetenschappelijk niveau) en een transparante dialoog met de belanghebbenden;
een stabiel juridisch kader is noodzakelijk;
toezeggingen van regeringen op nationaal niveau en internationale verplichtingen
moeten worden nagekomen. " 295(wij benadrukken dit).
Wat de algemene aanbevelingen betreft, benadrukken de Raden "dat coördinatie tussen de
verschillende Belgische federale en gewestelijke instanties essentieel is om een grotere
coherentie van het overgangsbeleid te waarborgen, om samen de te nemen maatregelen te
bepalen en om een gecoördineerde langetermijnvisie op het klimaat- en energiebeleid en op een
koolstofarme samenleving op te bouwen"296 (wij benadrukken dit).
Deze coördinatie moet "permanent" zijn en gebaseerd op "de toepassing van het beginsel van
wederkerigheid, volgens hetwelk elk niveau van macht ernaar streeft zodanig te handelen dat
de doeltreffendheid van alle andere machtsniveaus wordt versterkt" 297(wij benadrukken dit).
Bovendien moet deze hervorming gepaard gaan met "de ontwikkeling van een beter bestuur
binnen elke betrokken entiteit (horizontale beleidscoördinatie)", aangezien "een belangrijke
uitdaging [voor het Belgische klimaatbeleid] erin bestaat deze beter te laten aansluiten bij
duurzame ontwikkeling, de dagelijkse politieke processen (....)" 298.
Deze strategie moet vergezeld gaan van een "regelmatige evaluatie om (....) de concrete
resultaten van de genomen maatregelen te meten, eventueel vergezeld van corrigerende
maatregelen" (wij benadrukken dit)299.
Wat de institutionele aanbevelingen betreft, roepen de Raden op tot een vroegtijdige
raadpleging van de belanghebbenden. De Raden pleiten ook voor de versterking van de
Mening, blz. 2.
Mening, blz. 3.
297 Mening, blz. 3.
298 Ibid.
299 Mening, blz. 4.
295
296
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bestaande instellingen om de coördinatie van het federale en regionale beleid voor te bereiden
en zo de coherentie en de wederzijdse versterking ervan te verzekeren.
Ten slotte verzoeken de raden "dat de nationale klimaatcommissie voldoende middelen ter
beschikking stelt en dat de transparantie van haar activiteiten en beslissingen wordt
gewaarborgd" en benadrukken zij dat "het wenselijk is om het mechanisme voor de monitoring
van de verbintenissen van de verschillende overheidsniveaus op het gebied van het klimaatbeleid
te verbeteren" (wij benadrukken dit).300
Ook in 2014 erkende de federale minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling het
belang en de draagwijdte van dit advies en verklaarde hij dat het feit dat het "gezamenlijk werd
uitgevoerd door de FRDO en de gewestelijke raden (...) de draagwijdte van dit advies versterkt
en de opvolging ervan nog belangrijker maakt. Ik ben me bewust van de bestaande lacunes in de
samenhang en coördinatie van het beleid van de verschillende bestuursniveaus en van de
noodzaak om de samenwerking via de verschillende bestaande instellingen, zoals de Nationale
Klimaatcommissie (NKC), te verbeteren"301 (wij benadrukken dit).

1.3

In 2016
In juli 2016 publiceerde de FRDO een nieuw advies302 over het Belgische klimaatbeleid.
Daarin onderstreept hij zijn bezorgdheid over de onduidelijke interpretaties en de vele
mogelijkheden die er zijn na het politieke akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen
in het kader van het Akkoord van Parijs van december 2015. Hij merkt op dat dit akkoord "moet
worden vertaald in een samenwerkingsovereenkomst".303
De FRDO dringt er bij de federale staat en de gewesten op aan om "de onderhandelingen te
intensiveren om deze opties te bepalen en deze punten van het samenwerkingsakkoord zo snel
mogelijk te verduidelijken, aangezien de termijnen die in het politiek akkoord over de
lastenverdeling (februari 2016, d.w.z. 2 maanden na de ondertekening van het akkoord) werden
aangekondigd, ruimschoots zijn verstreken" 304(wij benadrukken dit).

1.4

In 2017
In januari 2017 publiceerde de Senaat een "initiatiefverslag over het intra-Belgische
besluitvormingsproces over de verdeling van de klimaatinspanning met betrekking tot de
klimaatdoelstellingen"305.
300

Ibid.

301

Bewijsstuk 31, blz. 8.

302 Federale Raad voor

Duurzame Ontwikkeling, Avis sur la gouvernance concernant la politique climatique, Bruxelles,
CFDDD, 4 juli 2016, 5 blz. (Bewijsstuk 32).
303 Mening, blz. 3.
304 Ibid.
305 Belgische Senaat, Informatief rapport over het intra-Belgische besluitvormingsproces over de verdeling van de
klimaatinspanningen met betrekking tot de klimaatdoelstellingen, Doc. Parl., Senaat, 2016-2017, nr. 6-253/4/
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Dit informatierapport riep op tot hoorzittingen met deskundigen en identificeerde niet minder
dan 26 aanbevelingen over het Belgische klimaatbeleid. Deze aanbevelingen moeten, in de
woorden van de Senaat, "versneld", "zo snel mogelijk" worden uitgevoerd, ....
De reikwijdte van de aanbevelingen is van dien aard dat we ze bijna volledig hieronder
weergeven. Uit hun inhoud blijkt pijnlijk duidelijk dat zij grote en kritieke lacunes in het Belgische
klimaatbeleid willen aanpakken.
Hier zijn ze dan:
➢ Over het algemene klimaatbeleid:
- de ontwikkeling van een klimaatstrategie na 2030, d.w.z. op vrij lange termijn, door
de federale en regionale autoriteiten in overleg met hun respectieve parlementen
(aanbeveling nr. 1);
- de vaststelling van een ambitieus klimaatbeleid om het Akkoord van Parijs na te
leven, met de vastberadenheid om in onderling overleg en op alle relevante
beleidsdomeinen maatregelen te nemen die door alle federale en regionale
overheden moeten worden genomen om een gecoördineerde visie op een
koolstofarme samenleving te bereiken (R. Nr. 2);
- de vaststelling van een maximale samenwerking en samenhang tussen de federale
staat en de gewesten, met name door de toepassing van het
wederkerigheidsbeginsel. Dit principe "betekent dat zij systematisch de mogelijke
impact van een maatregel op het klimaatbeleid van een andere entiteit controleren
en proberen te handelen op een manier die de doeltreffendheid van de maatregelen
op alle andere overheidsniveaus verhoogt" (V. Nr. 3);
- de versterking van de permanente dialoog tussen de federale staat en de gewesten
via de Nationale Klimaatcommissie, ook in periodes van regeringsvorming en
lopende zaken (V. nr. 4);
- de versterking van de instrumenten en middelen, met name de administraties van
de verschillende machtsniveaus (V. nr. 5).
➢ Met betrekking tot de toekomstige doelstellingen en bijdrage aan de klimaatinspanning:
- een anticipatie op de intra-Belgische verdeling van de doelstellingen voor 2030 (V.
Nr. 6);
- een bijdrage van elke entiteit overeenkomstig haar specifieke kenmerken aan de
klimaatinspanning, om het gunstigste klimaatresultaat voor alle entiteiten te
verkrijgen (V. Nr. 8).
➢ Over de methodologie:
- verbetering van de systematische monitoring van het intra-Belgische klimaatbeleid
(R. nr. 10);
- de invoering van één enkel coherent bewakings- en rapportagesysteem tussen alle
overheidsniveaus om de broeikasgasemissies te meten en het effect van de
beleidsrichtsnoeren en de genomen maatregelen te beoordelen (R. nr. 11).
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➢ Wat betreft de rol van het coördinatiecomité306:
- de versterking van de rol van het Raadgevend Comité in een vroeg stadium en in
aansluiting op de Nationale Klimaatcommissie als politiek controleorgaan en als
ontmoetingsplaats voor regeringen (R. nr. 12).
➢ Met betrekking tot de Nationale Klimaatcommissie:
- de naleving van het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tot vaststelling
van de grondslagen van het Belgische klimaatbeleid te verzekeren door de
transparantie te verbeteren en de parlementaire controle te organiseren en door
bindende maatregelen te voorzien in geval van niet-naleving van het
samenwerkingsakkoord (V. nr. 13);
- de volledige uitvoering van de taken die zijn toegewezen aan de Nationale
Klimaatcommissie zoals omschreven in het samenwerkingsakkoord van 14 november
2002 (V. nr. 14);
- de aanneming van een werkprogramma door het voorzitterschap van de Nationale
Klimaatcommissie ter gelegenheid van elk nieuw voorzitterschap (V. nr. 15);
- de versterking van de rol, de doeltreffendheid en de werking van de Nationale
Klimaatcommissie (V. Nr. 16);
- de naleving van artikel 8 van de Samenwerkingsovereenkomst van 14 november
2002, waarin is bepaald dat de Nationale Klimaatcommissie ten minste tweemaal per
jaar bijeenkomt (V. nr. 18);
- de naleving van artikel 6, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 14 november 2002,
dat de opstelling van een jaarverslag over de activiteiten van de Nationale
Klimaatcommissie vereist, met inbegrip van de naleving van de jaarlijkse trajecten
van elke regering met betrekking tot de vermindering van de BKG-uitstoot en de
eventuele klimaatdoelstellingen (V. Nr. 19);
- de presentatie van dit jaarverslag aan alle parlementen die verantwoordelijk zijn voor
klimaatverandering in België (V. Nr. 20);
- de vaststelling van een langetermijnvisie en een routekaart (R. nr. 21), en dus:
• de versnelde uitwerking van een nieuw nationaal klimaatplan dat volgt op het plan
voor de periode vóór 2012, geactualiseerd, met inbegrip van een duidelijk overzicht
van de politieke acties die zijn ondernomen, gepland en de verwachte effecten
ervan;
• de ontwikkeling van een nationaal klimaatplan in overeenstemming met de
plannen van de bestaande gefedereerde entiteiten;
• de vaststelling van bindende doelstellingen voor de periode na de zittingsperiode,
in overeenstemming met de bindende doelstellingen van de Europese Unie en de
doelstellingen van het Akkoord van Parijs tegen 2030 en vervolgens 2050;

306

Het Overlegcomité is opgericht voor alle nuttige aangelegenheden, om "een centraal punt te zijn voor
overleg, samenwerking en coördinatie tussen de staat, de gemeenschappen en de regio's om
gemeenschappelijke of individuele doelstellingen te bereiken, met inachtneming van elkaars
bevoegdheden". Het wordt georganiseerd op grond van de artikelen 31 tot en met 31ter van het gemene recht
betreffende de institutionele hervormingen van 9 augustus 1980.
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- de toename van de transparantie van de werkzaamheden van de Nationale
Klimaatcommissie door de publicatie van documenten en vergaderverslagen online
(V. Nr. 22).
➢ Betreffende een parlementair overlegorgaan:
- een interparlementair adviesorgaan op te richten dat ten minste tweemaal per jaar
bijeenkomt om het klimaatbeleid te evalueren en de geboekte of nog te boeken
vooruitgang te bespreken (V. Nr. 23);
- jaarlijks het jaarverslag van de Nationale Klimaatcommissie voor te leggen aan dit
interparlementair overlegorgaan (V. nr. 24);
- ten minste eenmaal per jaar en telkens wanneer belangrijke Europese
ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeleid dit vereisen, van de voorzitter van
het Overlegcomité en de betrokken ministers over de sturing van de Nationale
Klimaatcommissie (R. nr. 25) te horen;
- zo spoedig mogelijk een ontwerp van een geïntegreerd Nationaal Energie- en
Klimaatplan voor 2020-2030 voor te leggen, zodat het tijdig door de betrokken
parlementariërs kan worden bestudeerd (R. nr. 26).
Er zij op gewezen dat dit informatieve rapport van de Senaat is opgesteld zonder rekening te
houden met de toekomstige Verordening (EU) nr. 2018/1999 van 11 december 2018
betreffende het bestuur van de energie- en klimaatunie.
Vanwege de vereisten op het gebied van klimaatgovernance verhoogt deze verordening de
drempel van de noodzaak van samenwerking en interne samenhang in de context van
klimaatactie voor lidstaten met een federale structuur 307. De ontwerpverordening was echter al
sinds 2016 in voorbereiding en de lidstaten, waaronder België, konden er niet omheen.
De vele aanbevelingen die de Senaat in zijn verslag heeft gedaan, vonden dan ook plaats in een
context van klimaatgovernance die minder veeleisend is dan nu het geval is. De situatie was al
kritiek in 2017 en dit sinds 2011. Sinds de inwerkingtreding van Verordening 2018/1999 is dat
nog meer het geval. Deze vaststelling toont eens te meer de alarmerende situatie van het
Belgische klimaatbeleid aan.
1.5

In 2019
Begin februari 2019 werd een voorstel voor een bijzondere "Klimaatwet", waarvoor de
bijzondere meerderheid van artikel 4, derde lid, van de Grondwet vereist is, ter bespreking aan
het Parlement voorgelegd308. Dit bijzondere wetsvoorstel werd in enkele weken tijd opgesteld
307Supra,
308

nrs. 232 - 241.
Voorstel voor een bijzonder wetsvoorstel van 6 februari 2019 tot coördinatie van het beleid van de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake klimaatverandering en tot vaststelling van algemene
doelstellingen op lange termijn, Doc. Parl. , Kamer, 2018-2019, nr. 54-3517/001. Zie ook het voorstel voor een
bijzonder wetsvoorstel van 6 februari 2019 tot coördinatie van het beleid van de federale overheid, de
gemeenschappen en de gewesten inzake klimaatverandering en tot vaststelling van algemene
langetermijndoelstellingen, Doc. Parl. , Kamer, 2018-2019, nr. 54-3520/001, dat hetzelfde voorstel overneemt
met andere doelstellingen voor de vermindering van de BKG-uitstoot.

159 | 305

door academici met expertise in klimaat- en grondwettelijk recht van verschillende Belgische
universiteiten309.
Het voorstel had tot doel de hierboven vermelde kritieke lacunes in het Belgische klimaatbeleid
aan te pakken. De goedkeuring ervan zou het mogelijk hebben gemaakt al deze kritiek die sinds
2011 bekend is, te verhelpen. Het zou het ook mogelijk hebben gemaakt om doeltreffend en
efficiënt te reageren op de vereisten van bovengenoemde Verordening (EU) nr. 2018/1999 van
11 december 2018, die op 24 december 2018 in werking is getreden. De afdeling Wetgeving van
de Raad van State heeft in recordtempo een advies uitgebracht in de volle kamer, met name
voor het einde van de zittingsperiode310. In dit advies keurde de Raad van State het gebruik van
een bijzondere wet goed voor de organisatie van een coherente uitoefening van de
klimaatbevoegdheden van de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Zij was echter van
mening dat de invoering van emissiereductiedoelstellingen voor 2050 en 2038 en de opneming
van beginselen van goed klimaatbeheer, zoals het beginsel van wederkerigheid311, betrekking
hebben op de uitoefening van bevoegdheden als zodanig, waarvoor geen bijzondere wetgeving
kan worden gebruikt. Vandaar een initiatief tot wijziging van artikel 7bis van de Grondwet 312,
een van de in het advies voorgestelde oplossingen.
De wijziging van artikel 7bis van de Grondwet, die de goedkeuring van het voorstel voor
bijzondere wetten in zijn geheel mogelijk zou hebben gemaakt, werd door de Kamer van
volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering van 28 maart 2019 verworpen, bij gebrek aan
de gekwalificeerde meerderheid die vereist is voor de goedkeuring ervan 313.
De snelle vooruitgang van het wetsvoorstel "Klimaat", tussen begin februari en begin april 2019,
via de wetgevingsprocedure, onderstreept in elk geval de beperkte inspanning van de Belgische
Staat en de federale entiteiten die bevoegd zijn op dit vlak sinds 2011, toen de problemen en
mogelijke oplossingen bekend waren en er een brede politieke en socio-economische consensus
hierover bestond.
1.6

Tot op de dag van vandaag
Tot op heden zijn de federale staat en de gewesten dus al minstens 8 jaar op de hoogte van de
ernstige tekortkomingen van het Belgische klimaatbeleid.

D. VAN REYBROUCK, « Laatste kans voor de Klimaatwet”, in De Standaard, uitgave van 20 maart 2019, blz. 34.
Voorstel voor een bijzonder wetsvoorstel van 6 februari 2019 tot coördinatie van het beleid van de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake klimaatverandering en tot vaststelling van algemene
langetermijndoelstellingen. Advies van de Raad van State nr. 65.404/AG van 4 maart 2019, doc. Parl., Kamer,
2018-2019, nr. 54-3517/004.
311 Zie. Supra, nr. 267, algemene aanbevelingen voor het klimaatbeleid.
312 Voorstel van 13 maart 2019 om artikel 7bis van de Grondwet te herzien om de klimaatdoelstellingen en -principes
te verankeren, Doc. Parl., Kamer, 2018-2019, 54-3642-001.
309
310

313

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=en&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.c
fm?lang=E&legislat=54&dossierID=3642
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Verordening (EU) nr. 2018/1999, die sinds 2016 aangekondigd is 314, is op 24 december 2018 in
werking getreden en heeft via het geïntegreerde model van klimaatgovernance de eisen inzake
coherentie en samenwerking waaraan de klimaatgovernance in het land moet voldoen, naar
een geheel nieuw niveau getild. Dit maakt de inertie van de federale staat en de gewesten op
dit gebied des te dwingender.
Ondanks deze tekortkomingen en de nieuwe Europese verplichtingen die sinds 2016 zijn
aangekondigd, zijn zowel de federale staat als de gewesten er niet in geslaagd het klimaatbeleid
te hervormen om het doeltreffender en efficiënter te maken en zo tegemoet te komen aan de
behoeften van de klimaatuitdaging die al tientallen jaren bekend is 315en aan de supranationale
verbintenissen die het land op dit vlak heeft aangegaan 316.
De situatie is sinds 2011 niet verbeterd. Bovendien is er momenteel geen verbetering in de
situatie die in de nabije toekomst te verwachten valt.

§2.

Facultatieve samenwerkingsovereenkomsten niet van toepassing
Een samenwerkingsovereenkomst van 14 november 2002 vormt de basis voor het huidige intraBelgische klimaatbeleid. Bovenal hebben we gezien dat politieke en sociaaleconomische actoren
bij verschillende gelegenheden de mogelijkheid hebben geopperd om deze
samenwerkingsovereenkomst of nieuwe samenwerkingsovereenkomsten te wijzigen om het
klimaatbestuur in het land te ontwikkelen. Hieronder onderzoeken we de effectiviteit van het
instrument in termen van klimaatverandering.
Artikel 92bis van de bijzondere wet op de institutionele hervormingen van 8 augustus 1980 staat
de Belgische lokale overheden toe samenwerkingsakkoorden te sluiten op het gebied van
klimaat.
Eén ding is duidelijk: deze optionele samenwerkingsovereenkomsten werken niet. Er zijn veel
knelpunten. We merken drie van hen op:
- het ambitieniveau van dergelijke overeenkomsten is laag; de inhoud van dergelijke
overeenkomsten moet unaniem worden goedgekeurd, waarbij aan elk van de partijen
de facto een vetorecht wordt toegekend tijdens het proces van de uitwerking ervan, wat
leidt tot resultaten van de kleinste gemene deler;
- er is een verwatering van de politieke verantwoordelijkheden, omdat geen enkele
gemeenschap de last van de huidige klimaatbevoegdheid draagt en geen enkel orgaan
daadwerkelijk de rol van beslissende scheidsrechter speelt317;
- vanwege de vereiste eenparigheid van stemmen en de uiteindelijke goedkeuring van elk
van de betrokken parlementen aan het eind van het proces, is het goedkeuringsproces
tijdrovend.

Supra, nrs. 231 - 232.
Supra, hoofdstuk I van deze titel (titel II van deel 3 "Feiten").
316 (zie de hoofdstukken 2, 3 en 4 van titel I van deel 3 "Feiten").
317 Meneer EL BERHOUMI en C. NENNEN, op. cit.
314
315
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Deze elementen dragen bij tot de disfunctie van het Belgische klimaatbeleid. Bij gebrek aan een
geïntegreerd klimaatbeleid ervaart België dan ook een "juxtapositie van maatregelen van de
verschillende overheidsniveaus en de verschillende departementen"318.
Louter als illustratie van de ondoeltreffendheid van de samenwerkingsakkoorden geven we
hieronder een gedetailleerd overzicht van het samenwerkingsakkoord voor de verdeling van de
klimaatinspanningen tussen de Belgische lokale overheden tijdens de tweede
verbintenisperiode (2012-2020) van het Protocol van Kyoto.
Op 11 december 1997 werd het Protocol van Kyoto door meer dan 190 staten van de
internationale gemeenschap ondertekend319. Dit protocol is een eerste toepassing van het
UNFCCC. Voor het eerst in de geschiedenis verbinden de staten zich ertoe hun
broeikasgasemissies te verminderen om de effecten van de klimaatverandering te beperken
door middel van concrete en verplichte reductiedoelstellingen.
Het protocol stelt twee "verbintenisperioden" vast, namelijk perioden waarin de bij het protocol
en de wijzigingen ervan overeengekomen verminderingen moeten worden nageleefd door de
staten die partij zijn bij het protocol. De tweede verbintenisperiode bestrijkt de jaren 2013-2020.
De reductiedrempels worden bepaald door de Wijziging van Doha van 2012 in het Protocol van
Kyoto.
Op 1 januari 2012 begint de tweede verbintenisperiode 2012-2020.
Op 4 december 2015, bijna 4 jaar na het begin van de tweede verbintenisperiode (en evenveel
jaren van onderhandelingen), bereikten de federale staat en de gewesten een politiek akkoord
over de verdeling van de klimaatinspanning (lastenverdeling of burden sharing).
Er zij op gewezen dat dit politiek akkoord tot stand is gekomen na sterke druk midden in de COP21 in Parijs, nadat de internationale gemeenschap de belachelijke situatie in België had
aangekaart. Dit toont eens te meer de totale immobiliteit van de federale staat en de gewesten
op het vlak van de klimaatproblematiek aan 320.

318

319
320

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO), Advies over het document "Ontwerp van nationaal klimaatplan
2009-2012 van België - Inventaris van de maatregelen en het statuut per 31 december 2008", beschikbaar op
www.frdo-cfdd.be.
Supra, nr. 186 - 187 en 197 - 199.
De website www.climat.be (die zichzelf "de Belgische federale website voor betrouwbare informatie over
klimaatverandering" noemt en die wordt beheerd door de Federale Dienst Klimaatverandering, onderdeel van de
FOD Volksgezondheid, Voedselketen en Leefmilieu) erkent dat :
"Op 4 december 2015, tijdens de Klimaattop van Parijs (COP21) en na 6 jaar onderhandelen, werd een politiek
akkoord bereikt tussen de 4 ministers die verantwoordelijk zijn voor het klimaat, over de verdeling van de
Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Deze overeenkomst was dringend nodig
om ons land in staat te stellen zijn verbintenissen in het kader van het Europese Energie- en Klimaatpakket na te
komen."
(Zie (Zie www.climat.be/fr-be/politiques/politique-belge/politique-nationale/repartition-des-charges, bekeken

op 25 mei 2019).
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Ook moet worden benadrukt dat, los van het Doha-akkoord, een Europees besluit van 2009,
Beschikking nr. 406/2009/EG 321, ook een intra-Belgische verdeling van de klimaatinspanning
vereiste.
In juli 2016 heeft de FRDO, zoals hierboven reeds onderstreept322, een advies uitgebracht waarin
zij haar bezorgdheid uitsprak over de onduidelijke interpretaties en de vele opties die na het
politieke akkoord over de verdeling van de klimaatinspanning beschikbaar waren. De FRDO
dringt er bij de federale staat en de gewesten op aan om "de onderhandelingen te intensiveren
om deze opties te bepalen en deze punten van het samenwerkingsakkoord zo snel mogelijk te
verduidelijken, aangezien de in het politiek akkoord over de lastenverdeling aangekondigde
termijnen (februari 2016, d.w.z. 2 maanden na de ondertekening van het akkoord) ruimschoots
zijn verstreken".
Op 12 februari 2018 werd uiteindelijk een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale
staat en de gewesten, dat de verdeling van de klimaatinspanning over de periode 2012-2020 in
juridische termen vertaalt.
Op 22 juli 2018 kreeg het de instemming van alle betrokken parlementen: het Federaal, Brussels,
Vlaams en Waals Parlement. Het is op dezelfde dag in werking getreden.
Deze samenwerkingsovereenkomst zal dus zijn gesloten:
- meer dan negen jaar na Beschikking nr. 406/2009/EG;
- meer dan 6 jaar na het begin van de verbintenisperiode 2012-2020 en minder dan 2 jaar
voor het einde van die verbintenisperiode;
- en meer dan twee jaar na het politieke akkoord over de lastenverdeling of burden
sharing.
Deze vertragingen zijn duidelijk onredelijk en zijn het rechtstreekse gevolg van de nalatigheid
van de federale staat en de gewesten.
Merk op dat de inertie om samenwerkingsakkoorden te sluiten die essentieel zijn voor het
klimaatbeleid wordt toegevoegd aan de disfuncties van het Belgische klimaatbeleid zoals
vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 2002.
§3.

Klimaatgovernance - conclusie
De federale staat en de gewesten hebben zich schuldig gemaakt aan tekortkomingen in de
organisatie van een goed klimaatbeleid.
In het bijzonder werd vastgesteld:

321
322

Supra, nr. 229.
Supra, nr. 266.
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-

-

enerzijds hebben de federale staat en de gewesten geen enkele actie ondernomen ondanks
het feit dat ze zich er reeds lang van bewust zijn dat de organisatie van het klimaatbeleid
zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 niet goed
functioneert;
anderzijds hebben de federale staat en de gewesten afgezien van het sluiten van
samenwerkingsakkoorden binnen een redelijke termijn.

Daardoor laten de federale staat en de gewesten altijd toe dat een onduldbare situatie, die al
lang bekend is, blijft voortbestaan zonder dat deze wordt verholpen. Dit is nog problematischer
geworden sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2018/1999 van 11 december
2018.
Op dit moment is de enige echte beperking in de uitoefening van de Belgische
"klimaatbevoegdheid" te vinden buiten België. De federale staat, de gewesten en de
gemeenschappen zijn onherroepelijk gebonden aan internationale en Europese verplichtingen.
België gaat alleen maar verder "in het nauw gedreven, omdat het daartoe verplicht en
gedwongen wordt"323.

De internationale en Europese verplichtingen
van België om de uitstoot van broeikasgassen tegen
2020 te verminderen.
Volgens het internationale recht bepaalt artikel 27 van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht van 1969 dat "een partij zich niet kan beroepen op de bepalingen van haar
nationale recht ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van een verdrag (....)".
Vanuit Europeesrechtelijk oogpunt is de situatie identiek: België is gebonden aan een
resultaatsverbintenis om zijn verplichtingen 324uit hoofde van artikel 288 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie na te komen.
In het bijzonder kan zij zich niet onttrekken aan haar Europese verplichtingen door een beroep
te doen op haar federale organisatie overeenkomstig de beginselen van doeltreffendheid en
voorrang van het recht van de Unie, loyale samenwerking en gelijkheid tussen de staten,
overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 325:
"Het is dus vaste rechtspraak dat het elke lidstaat vrij staat de bevoegdheden op nationaal
niveau te verdelen en besluiten van het Gemeenschapsrecht die niet rechtstreeks
toepasselijk zijn door middel van maatregelen van regionale of lokale autoriteiten ten

324

"In België was de regionalisering van het klimaat een vergissing", L'Écho, 27 januari 2016, blz. 9.
Advies van de FRDO over de implementatie van de overgang van België naar een koolstofarme
samenleving in 2050, 2014, blz. 2, (Bewijsstuk 30).

325

C.J.U.E., Arrest (Grote kamer), C-428/07, Horvath, 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:458, §50.

323
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uitvoer te leggen, mits deze bevoegdheidsverdeling een correcte uitvoering van de
desbetreffende besluiten van het Gemeenschapsrecht mogelijk maakt" (wij benadrukken
dit).
In de praktijk heeft België getracht zijn verplichtingen in het kader van het UNFCCC na te komen
door middel van Europese klimaatactie, wat bijzonder belang hecht aan de prestaties van het
land in het Europese kader. Zoals in het vorige hoofdstuk al werd opgemerkt, bengelt België
onderaan het Europese peloton. We nemen deze gegevens opnieuw onder de loep door te
kijken naar de mededelingen van de Europese en nationale autoriteiten hierover. Wij hebben
ervoor gekozen de demonstratie te richten op bindende doelstellingen voor de reductie van de
broeikasgasemissies in niet-ETS-sectoren, die tegen 2020 zijn opgenomen in Beschikking nr.
406/2009/EG en tegen 2030 in Verordening (EU) nr. 2018/842 326. De reductie van de uitstoot
van broeikasgassen staat centraal in het wereldwijde klimaatbeleid. Deze specifieke verplichting
heeft dus een uiterst belangrijke waarde voor de ernst van de inspanningen van de gedaagden.
Over de Romeinen gesproken: dit is een hoogwaardige verplichting van Pars pro toto, een deel
dat voor het geheel spreekt.
§1.

Evaluatie van de vooruitgang die de federale staat en de gewesten hebben geboekt met het
oog op het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2020.
Om de vooruitgang van België op het gebied van klimaatverandering in de afgelopen jaren te
meten, zijn verschillende rapporten en analyses gezaghebbend:
Op Europees niveau:
- De mededelingen van de Europese Commissie voor 2011-2019 over het Europees
semester: beoordeling van de vorderingen bij de structurele hervormingen, de
preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden, en de resultaten
van de diepgaande evaluaties uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1176/2011;
- Het verslag van de Europese Commissie van 26 oktober 2018 over de EU en het
Klimaatakkoord van Parijs: voortgangsverslag op de COP van Katowice overeenkomstig
artikel 21 van Verordening (EU) nr. 525/2013;
- de verschillende relevante verslagen van Eurostat.
Op Belgisch niveau:
- Publicaties van het Federaal Planbureau (2015, 2016 en 2017).

1.1

Met betrekking tot de Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020
De openbare dienst voor statistische gegevens van de Europese Unie - EUROSTAT - verzamelt
onafhankelijk van elkaar de officiële gegevens van elke lidstaat over de verwezenlijking van zijn
doelstellingen inzake de vermindering van de broeikasgasemissies.

326

Supra, nrs. 229 - 231.
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Op de dag van de indiening van deze conclusies zijn de Belgische gegevens over dit onderwerp
tot 2017 vrij beschikbaar op de Eurostat-website.
We herinneren eraan dat België tegen 2020 een vermindering van de BKG-uitstoot met 15%
moet bereiken ten opzichte van 2005.
Uitgedrukt in miljoenen tonnen CO2-equivalent ten opzichte van de reductiedoelstelling, blijkt
uit de tabel van de statistieken van Eurostat327:

Wanneer de gegevens in deze tabel worden omgezet in een procentuele vermindering ten
opzichte van de reductiedoelstelling, blijkt uit de tabel van de Eurostat-statistieken328:

Het lezen van deze tabellen toont dat aan:
-

In 2017, drie jaar voor de in 2020 gestelde termijn, haalt België, dat op 90,2% bleef steken,
zijn emissiedoelstelling van 85% op 31 december 2020 nog lang niet.

-

In 2014 bereikte de BKG-emissie in België het dieptepunt. Sinds 2014 zijn de
broeikasgasemissies blijven stijgen ten opzichte van de niveaus van 2014.

-

Sinds 2014 vertoont België een algemene stijgende trend in zijn BKG-emissies.

Beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t20202020_35&language=
en (geopend op 25 mei 2019).
328 Beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t202020_35&plugin=1
(geopend op 25 mei 2019).
327
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1.2

Belgische klimaatdoelstellingen voor 2020: geschiedenis
voortgangsverslagen van België - Langdurig bekende situatie

van

de

adviezen

en

Het feit dat België er niet in slaagt zijn doelstellingen voor de vermindering van de BKG-uitstoot
te halen, is een situatie waarvan het land zich al te lang bewust is.
Sinds enkele jaren stapelen de rapporten zich op waaruit blijkt dat België niet in staat zal zijn om
tegen 2020 zijn doelstellingen inzake broeikasgasemissiereductie te bereiken.
Deze mislukking wordt elk jaar consequent en objectief gedocumenteerd in gezaghebbende
rapporten en analyses.
-

In 2011 merkt de Europese Commissie al op:
"Ondanks de invloed van de economische crisis is de recente trend in de uitstoot van
broeikasgassen niet gericht op de nationale Europa 2020-doelstelling (15% reductie ten
opzichte van 2005)" 329.

-

In 2012 merkt de Europese Commissie op:
"Hoewel de emissies tot 2010 (ten opzichte van 2005) met 1% zijn gedaald, zullen ze
volgens de laatste Belgische prognoses tegen 2020 (nog steeds ten opzichte van 2005)
naar verwachting met 0,3 procentpunt stijgen, wat een negatief verschil van 15,3
procentpunt ten opzichte van de doelstelling betekent" 330.

-

In 2013 blijft de Europese Commissie aandringen:
"België lijkt niet op schema te liggen om zijn doelstelling voor de vermindering van de
broeikasgasemissies tegen 2020 te halen. Volgens de prognoses verwacht het land deze
doelstelling met 11 procentpunten (pp) te missen. Er is momenteel geen sprake van
coördinatie en verdeling van de inspanningen tussen de verschillende betrokken
autoriteiten"331.
"Volgens de broeikasgasemissieprognoses voor 2020 zal België zijn doelstelling om de
uitstoot van broeikasgassen met 11 procentpunten te verminderen, een reductie van 15%,
niet halen. Bovendien blijft het onduidelijk hoe de geïsoleerde initiatieven van de
verschillende overheden de verwezenlijking van de collectieve doelstelling zullen
waarborgen 332.

329

330

331

332

Verslag 2011 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, dinsdag 7 juni 2011, SWD(2018) 710 definitief,
blz. 19.
Verslag 2012 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 30 mei 2012, WDC(2012) 314 definitief, blz.
8.
Verslag 2013 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 29 mei 2013, SWD(2013) 351 definitief, blz.
5.
Ibid, p. 33.
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-

In 2014 schrijft de Europese Commissie:
"Als België geen verdere maatregelen neemt of geen bijkomende
flexibiliteitsmechanismen invoert, zal het zijn Europa 2020-doelstelling voor de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in sectoren die niet onder de EU-regeling
voor de handel in emissierechten vallen, niet halen. De uitdagingen in de vervoerssector
zijn niet adequaat aangepakt en er moet nog een duidelijke verdeling van de inspanningen
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tussen de verschillende
overheidsniveaus worden vastgesteld" 333.

-

In 2015 merkt de Europese Commissie op:
"In het kader van de Europa 2020-strategie heeft België zich ertoe verbonden om zijn
broeikasgasemissies van sectoren buiten het EU-emissiehandelssysteem (ETS) tegen 2020
met 15% te verminderen in vergelijking met de niveaus van 2005 (....). Zonder bijkomende
maatregelen of flexibiliteitsmechanismen zou België volgens zijn eigen prognoses zijn
doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 11 pp te verminderen, niet halen. De
overige inspanningen behoren derhalve tot de hoogste in alle lidstaten"334.

-

In 2016, benadrukt de Europese Commissie:
"Als het land zijn beleid niet wijzigt en geen gebruik maakt van flexibele mechanismen, zal
België zijn doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 6 procentpunten te
verminderen (ten opzichte van 2005), niet halen" 335.

-

In 2017 stelt de Europese Commissie de kwestie aan de orde:
"België zal naar verwachting 5 procentpunten minder broeikasgassen uitstoten dan in
2005 (...) Het is van het grootste belang om tegen 2020 het Intern Klimaatakkoord te
implementeren, het bestaande beleid te herzien in het licht van dit akkoord en een
langetermijnvisie te ontwikkelen" 336.

Nog steeds in 2017 dringt het Federaal Planbureau erop aan:
"In de verkennende scenario's (projecties) die hierboven werden besproken, worden de
kwantitatieve doelstellingen uit de GDS [Global Sustainable Development Goals,
redactionele nota] en de DD WPV [Federal Long-Term Strategic Vision for Sustainable
Development] voor energie en broeikasgasemissies niet bereikt in 2030 of 2050, behalve
voor de doelstelling om de energieafhankelijkheid in het EU2030+ scenario te
333
334
335

336

2014 Verslag voor België, Mededeling van de Europese Commissie, blz. 5.
Verslag 2015 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 18 maart 2015, SWD(2015) 21 final/2, blz. 87.
Verslag 2016 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, vrijdag 26 februari 2016, SWD(2016) 71
definitief, blz. 69.
Verslag 2017 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 1 maart 2017, WDC(2017) 67 def. 2, blz. 63.
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verminderen. Het beleid dat momenteel wordt gevoerd en het beleid dat is gepland om de
Europese doelstellingen voor 2030 (EU2030- en EU2030+-scenario's) te verwezenlijken, is,
als het de goede kant opgaat, niet voldoende om de GDS en de doelstellingen van de GDS
en de doelstellingen van de GVW te verwezenlijken"337.
-

In 2018 zet de Europese Commissie er vaart achter:
"Volgens de nationale prognoses voor 2017 op basis van bestaande maatregelen zou de
doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 15% te verminderen ten
opzichte van 2005 niet gehaald moeten worden 338.
"Ook België (....) zal volgens de huidige maatregelen (...) naar verwachting zijn twee
doelstellingen [in 2020 en 2030, nota van de redactie] niet halen" 339.

In hetzelfde jaar voegde de Commissie daaraan toe:
"Uit voorlopige cijfers blijkt dat Malta, België, Finland en Ierland hun niet-ETSdoelstellingen wellicht niet zullen halen 340 (vrije vertaling).

337

338

Federaal rapport van december 2017 van het Federaal Planbureau, "Achieving the Global Objectives for
Sustainable Development", beschikbaar op www.plan.be
2018 Verslag voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 7 maart 2018, WDC(2018) 200 definitief, blz.
60.

339

Verslag van de Europese Commissie 2018: De EU en het Klimaatakkoord van Parijs: voortgangsverslag
tijdens de COP van Katowice van 26 oktober 2018, COM(2018) 716 definitief, blz. 13.

340

Eurostat-verslag van juli 2018, Smarter, greener, more inclusive? Indicatoren ter ondersteuning van de Europa
2020-strategie, blz. 70 en 72, beschikbaar op ec.europa.eu/Eurostat.
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-

In 2019 luidde de Europese Commissie expliciet de noodklok:
"Bij gebrek aan bijkomende maatregelen zal België zijn doelstellingen voor de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen waarschijnlijk niet halen tegen 2020 en
2030. De emissies van sectoren die in 2020 niet onder de handelsregeling voor
emissierechten vallen, zullen naar verwachting slechts 12% onder het niveau van 2005
liggen, in vergelijking met de reductiedoelstelling van 15%. Verwacht wordt dat de kloof
tegen 2030 nog groter zal worden en dat de emissies naar verwachting slechts met 14%
zullen afnemen ten opzichte van 2005, terwijl de reductiedoelstelling 35% bedraagt 341.

§2.

De internationale en Europese verplichtingen van België om de uitstoot van broeikasgassen
tegen 2030 te verminderen.
Op 14 mei 2018 is Verordening (EU) nr. 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse
uitstootreducties van broeikasgassen door de lidstaten van 2021 tot 2030 die bijdragen tot de
klimaatactie om de in het kader van het Akkoord van Parijs aangegane verbintenissen na te
komen, vastgesteld. Voor België is in de verordening 2018/842 een bindende doelstelling
vastgelegd van een vermindering van de broeikasgasemissies met 35% tegen 2030. 342
Op 31 december 2018 heeft België zijn Nationaal Geïntegreerd Energie-Klimaatplan 2021-2030
(PNEC) aangemeld bij de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU)
nr. 2018/1999 van 11 december 2018 betreffende het bestuur van de Unie voor Energie en
Klimaatactie.343

2.1

Evaluatie van de vooruitgang die de federale staat en de gewesten hebben geboekt bij de
verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen voor 2030.
Uit een reeks rapporten en analyses blijkt dat het Belgische traject voor de vermindering van de
BKG-emissies tegen 2030 de doelstelling van 35% niet zal halen.
Deze onduldbare situatie is echter al lang bekend bij de federale staat en de gewesten, zoals we
hieronder zullen zien.

2.1.1. Belgische klimaatdoelstellingen voor 2030 en daarna: de geschiedenis van de Belgische opinies en
voortgangsrapporten
Vóór de indiening van het Nationaal Geïntegreerd Energie-Klimaatplan 2021-2030, werd de
waarschijnlijkheid dat België er niet in zou slagen om de doelstellingen voor 2030 te bereiken al
ruimschoots benadrukt:

341

342
343

Verslag 2019 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 27 februari 2019, SWD(2018) 200 definitief,
blz. 67.
Supra, nr. 231.
Supra, nr. 232 en 241
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-

In 2017 door het Federaal Planbureau:
"In de verkennende scenario's (projecties) die hierboven zijn besproken, worden de
kwantitatieve doelstellingen uit de GDS [Global Sustainable Development Goals,
redactionele nota] en de TDG [Federal Long-Term Strategic Vision for Sustainable
Development] voor energie en broeikasgasemissies niet gehaald in 2030 noch in 2050" 344..

- In 2018 door de Europese Commissie:
"Ook België (....) zal volgens de huidige maatregelen (...) naar verwachting zijn twee
doelstellingen [in 2020 en 2030, nota van de redactie] niet halen" 345.
-

In 2019 door de Europese Commissie:
"Bij gebrek aan bijkomende maatregelen zal België zijn doelstellingen voor de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen waarschijnlijk niet halen tegen 2020 en
2030. Verwacht wordt dat de kloof tegen 2030 nog groter zal worden en dat de emissies
ten opzichte van 2005 naar verwachting slechts met 14% zullen afnemen, tegen een
reductiedoelstelling van 35%" 346.

Na de indiening van het Nationaal Geïntegreerd Energie-Klimaatplan 2021-2030, zijn de
analyses het er ook over eens dat België zeer waarschijnlijk zijn klimaatdoelstellingen voor 2030
en daarna niet zal halen.
-

Op 4 februari 2019 werd in een artikel in Le Soir melding gemaakt van de eerste informele
opmerkingen van de Commissie over het Nationaal Geïntegreerd Energie-Klimaatplan347.
Deze opmerkingen zijn sterk negatief en voorspellen een afwijzing van het plan door de
Europese Commissie.

344

Het Federaal Planbureau heeft in december 2017 het Federaal Rapport "Achieving the Global Objectives for
Sustainable Development" opgesteld, beschikbaar op www.plan.be (geraadpleegd op 23 april 2019).

345

Verslag van de Europese Commissie 2018: De EU en het Klimaatakkoord van Parijs: voortgangsverslag
tijdens de COP van Katowice van 26 oktober 2018, COM(2018) 716 definitief, blz. 13.

346

Verslag 2019 voor België, Mededeling van de Europese Commissie, 27 februari 2019, SWD(2018) 200 definitief,
blz. 67.
"Klimaat: België dreigt te mislukken in tweede sessie door Europa", in Le Soir, 4 februari 2019: "De
Commissie heeft een eerste twijfel over de juridische status van het plan. Dit is, zoals we weten, de stapeling van
drie regionale plannen en een "federale bijdrage". Dit alles wordt behandeld in een tekst die het "nationaal plan"
wordt genoemd. De Commissie (....) is van mening dat dit niet strookt met het verzoek aan elk Europees land om
een geïntegreerd en samenhangend plan in te dienen. Het nationale plan is slechts een "samenvatting" die "geen
juridische waarde als zodanig" heeft, aldus de deskundigen. (....) De Commissie stelt ook vast dat de
doelstellingen, het beleid en de scenario's "enige inconsistenties" vertonen en vraagt om precies aan te geven
welke maatregelen zullen worden genomen. Zullen de voorgestelde beleidslijnen en maatregelen de
doelstellingen bereiken? Het is niet duidelijk, zegt Europa. De deskundigen zijn ook van mening dat bepaalde
elementen nader onderzoek verdienen: dit is het geval bij de effectbeoordeling, de investeringen die zullen
worden gedaan en het verband met het investeringspact, het potentieel voor warmtekrachtkoppeling, enz. De
Commissie merkt op dat de streefcijfers voor biobrandstoffen (14% in 2030) "zeer hoog" zijn en vraagt zich af of
zij realistisch zijn gezien de huidige marktstructuur".

347
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-

Op 5 maart 2019 stond het volgende in een artikel in L'Écho:
"België heeft zijn NEKP, het Nationaal Energie- en Klimaatplan... Dit zou de uitstoot tot
2030 met 0,9 miljoen ton per jaar moeten verminderen. Maar om tegen 2050 werkelijk tot
een koolstofarme economie te komen, zouden we de totale uitstoot van broeikasgassen
vanaf 2030 met 3,7 tot 5,1 miljoen ton per jaar moeten verminderen.
En de econoom van het IDO (Instituut voor Duurzame Ontwikkeling), Philippe Defeyt,
verbergt zijn scepsis over de concrete maatregelen van de NEKP niet. "Alles wijst erop dat,
ondanks de proactieve maatregelen die geïntegreerd zijn in het Nationaal Geïntegreerd
Energie- en Klimaatplan 2021-2030 project, de daling van de intensiteit van de
broeikasgasemissies tegen 2030 zal afnemen. " 348.
-

Op 14 mei 2019 publiceerde het expertenpanel onder voorzitterschap van Leo Van
Broeck en Jean-Pascal van Ypersele zijn waardering van het Belgische traject voor de
reductie van de BKG-uitstoot in het scenario van het Nationaal Geïntegreerd EnergieKlimaatplan (NEKP)349:

-

Op 18 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie haar beoordeling van het Belgische
NEKP350, samen met haar aanbevelingen 351en een factsheet352.

De Europese Commissie stelt dat de aanbevelingen die uit haar evaluatie voortvloeien "een
aanvulling vormen op de meest recente landenspecifieke aanbevelingen die tijdens het Europees
semester zijn gedaan. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat hun geïntegreerde nationale
energie- en klimaatplannen rekening houden met de meest recente landenspecifieke
aanbevelingen die tijdens het Europees semester zijn gedaan."353.
In het begin staat dat "... de definitieve versie van het nationale energie- en klimaatplan alle
elementen moet bevatten die de verordening vereist, met inbegrip van alle informatie die nodig
is om de voorgestelde ambitieniveaus en de geschiktheid van het plan om deze te bereiken, te
beoordelen, met name door middel van een alomvattend overzicht van beleid en maatregelen
en een begeleidende effectbeoordeling. Inspanningen en politieke wil

"België zal zijn klimaatdoelstellingen missen', in L'Écho, 5 maart 2019.
Zie https://www.klimaatpanel.be/fr
350 Assessment of the draft National Energy and Climate Plan of Belgium, 18 juni 2019, SWD(2019) 211 def.
351 Aanbevelingen van de Commissie van 18 juni 2019 betreffende het ontwerp van een geïntegreerd Nationaal
Energie- en Klimaatplan voor België voor de periode 2021-2030, C(2019) 4401 def.
352 Belgium factsheet – summary of the Commission assessment of the draft National Energy and Climate Plan 20212030, te raadplegen op https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/necp
_factsheet_be_final.pdf (geraadpleegd op 19 juni 2019).
353 C(2019) 4401 def., blz. 3.
348
349
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-

Op 18 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie haar beoordeling van het Belgische
NEKP354, samen met haar aanbevelingen355 en een factsheet356.

De Commissie wijst erop dat de aanbevelingen die uit haar evaluatie voortvloeien "een
aanvulling vormen op de meest recente landenspecifieke aanbevelingen die tijdens het Europees
semester zijn gedaan. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat hun geïntegreerde Nationale
Energie- en Klimaatplannen rekening houden met de meest recente landenspecifieke
aanbevelingen die tijdens het Europees semester zijn gedaan."357.
In het begin staat dat"... de definitieve versie van het Nationale Energie- en Klimaatplan alle
elementen moet bevatten die de verordening vereist, met inbegrip van alle informatie die nodig
is om de voorgestelde ambitieniveaus en de geschiktheid van het plan om deze te bereiken, te
beoordelen, met name door middel van een alomvattend beleidsoverzicht en -maatregelen en
een begeleidende effectbeoordeling. Er zijn aanzienlijke inspanningen en politieke wil nodig om
tot een meer geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan te komen"358 (wij benadrukken
dit).
De Commissie merkt op dat "de Belgische broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor 2030 die
niet onder de EU-handelsregeling voor emissierechten valt, 35% bedraagt ten opzichte van het
niveau van 2005, zoals bepaald in de verordening inzake de verdeling van de inspanningen. De
huidige maatregelen zouden leiden tot een vermindering met 13% en het NEKP-project is gericht
op het bereiken van de binnenlandse doelstelling van -35%"359 (wij benadrukken dit).
Ter illustratie van haar standpunt baseert de Commissie zich met name op de volgende grafiek,
waarin wordt gesteld dat het ontwerpplan bepaalt dat de doelstelling van vermindering van de
broeikasgasemissies alleen zou worden bereikt in het scenario van een klimaatbeleid met
aanvullende maatregelen360 :

354
355

357
358
359
360

Assessment of the draft National Energy and Climate Plan of Belgium, 18 juni 2019, SWD(2019) 211 def.
Aanbevelingen van de Commissie van 18 juni 2019 betreffende het ontwerp van een geïntegreerd Nationaal
Energie- en Klimaatplan voor België voor de periode 2021-2030, C(2019) 4401 def.

C(2019) 4401 def., blz. 3.
Ibid.
SWD(2019) 211 def., blz. 3.
Ibid., blz. 6 (vrije vertaling).
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Ook wordt erop gewezen dat "de informatie over beleid en maatregelen die daadwerkelijk in het
klimaatbeleidsscenario met aanvullende maatregelen zouden worden opgenomen, over hun
specifieke bijdrage aan de BKG-reductiedoelstelling en over hun exacte reikwijdte, status en
tijdschema vaak onvolledig is. Dit doet twijfels rijzen over de vraag of de indicatieve nationale en
sectorale reductiedoelstellingen die in het NEKP-ontwerp zijn opgenomen, zullen worden bereikt
op basis van de beschreven beleidslijnen en maatregelen. Het is van cruciaal belang dat het
beleid en de maatregelen voldoende gedetailleerd worden beschreven om de precieze aard en
het verwachte effect ervan te begrijpen, en voor elk van de beschreven beleidslijnen en
maatregelen moet voor elk van de beschreven beleidslijnen en maatregelen worden verduidelijkt
of het gaat om eenvoudige potentiële oplossingen of om maatregelen die daadwerkelijk worden
voorgesteld en bevestigd"361 (wij benadrukken dit).

361

Ibid., blz. 7 (vrije vertaling).
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Met betrekking tot het aandeel van België in de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen beveelt zij dan ook aan dat "inspanningen worden geleverd om de informatie
over het beleid en de maatregelen die nodig zijn om de doelstelling tegen 2030 te bereiken, te
vervolledigen", een vermindering van de broeikasgasemissies met 35% ten opzichte van 2005
voor sectoren die niet onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen, met inbegrip
van de bouw- en de vervoerssector, waar de meeste verminderingen moeten worden bereikt,
met details over de omvang en het tijdschema en de verwachte effecten (…)"362 (wij
benadrukken dit).

Tot slot
Dit hoofdstuk heeft ons in staat gesteld vast te stellen dat de verweerders zich al jaren bewust
zijn van de tekortkomingen van het institutioneel kader voor klimaatgovernance dat door het
samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 is ingesteld en dat zij, ondanks verschillende
oproepen van de politieke wereld (2011, 2017) en de sociaaleconomische partners (2014, 2016)
om zich met spoed tot hen te richten, onbewogen zijn gebleven.
We hebben ook vastgesteld dat de verweerders er niet in geslaagd zijn om binnen een redelijk
tijdsbestek samenwerkingsovereenkomsten te sluiten die essentieel zijn voor het klimaatbeleid
van het land.
Tot slot hebben we de mededeling ingekeken over de verwezenlijking door het land van de
bindende Europese doelstelling om de broeikasgasemissies in niet-ETS-sectoren tegen 2020 met
15 procent te verminderen, een doelstelling die zeer betekenisvol is door haar reikwijdte. Het is
gebleken dat het land sinds 2011 is gewaarschuwd om het in ondubbelzinnige bewoordingen
beter te doen. De mededeling over de voortzetting van het klimaatbeheer door het NEKP in de
toekomst gaat in dezelfde richting.
Dit alles voor een land dat zich sinds 1992 in het kader van het UNFCCC heeft verbonden om zijn
steentje bij te dragen aan het voorkomen van een gevaarlijke opwarming van de aarde en om
leiderschap te tonen.

362

Ibid. , blz. 5.
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VORDERINGEN VAN DE EISERS
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Overeenkomstig artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek hebben de eisers de onderhavige zaak
aanhangig gemaakt om U te verzoeken als volgt te beslissen:

I. Voornamelijk door middel van
1° Op te merken dat, volgens de meest recente gegevens aan het einde van de debatten, België
de doelstellingen die het zich had gesteld met betrekking tot de vermindering van de BKGuitstoot tegen 2020, volgens de gegevens die het zelf aan de Europese Commissie heeft
meegedeeld, niet heeft gerespecteerd of niet meer kan respecteren;
2° de aangehaalde partijen te gelasten de nodige maatregelen te nemen om België ertoe te
brengen het totale volume van de jaarlijkse broeikasgasemissies van het Belgische grondgebied
te verminderen, teneinde de volgende verminderingen te bereiken:
-

In 2025 was dat 48%, of ten minste 42%, minder dan in 1990;
In 2030 een daling van 65%, of minstens 55%, ten opzichte van het niveau van 1990;
In 2050, een netto nul-emissie.

3° de in solidum genoemde partijen, of de ene partij bij gebreke van de andere, te veroordelen
tot betaling van een dwangsom van 1.000.000 EUR per maand vertraging, indien zij de in het
vorige punt bedoelde straffen niet naleven.
verklaren dat de verschuldigde dwangsommen volledig zullen worden toegewezen aan
maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in België te verminderen;

II. Subsidiair
4° vast te stellen dat de aangehaalde partijen onrechtmatig handelen ten aanzien van verzoekers
en/of hen blootstellen aan schendingen van de mensenrechten indien zij het totale volume van
de jaarlijkse broeikasgasemissies van het Belgische grondgebied niet verminderen of doen
verminderen om de volgende verminderingen te bereiken:
-

In 2025 een daling van 48%, of ten minste 42%, ten opzichte van het niveau van 1990;
In 2030 een daling van 65%, of minstens 55%, ten opzichte van het niveau van 1990;
In 2050, een netto nul-emissie.

III. In ieder geval
verwijzing van de genoemde partijen in alle kosten van de procedure, inclusief de vergoeding
van de vereffening van de procedure ten bedrage van 1 320 EUR, voor een niet-contante zaak.
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ONTVANKELIJKHEID
Hoofdstuk 1:

Het belang van de vzw Klimaatzaak

Hoofdstuk 2:

Het procesbelang van de medeaanvragers
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Het belang van de vzw Klimaatzaak
Uitgangspunt van de oppositiepartijen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gebaseerd op de jurisprudentie van de Raad van State, die
de belangstelling voor verenigingen zonder winstoogmerk erkent:
"wanneer zij handelen voor het doel waarvoor zij zich in hun statuten hebben vastgelegd
en dat doel niet samenvalt met de verdediging van het algemeen belang of het persoonlijk
belang van hun leden".
Onder verwijzing naar de sociale en geografische criteria die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld,
is de regio van mening dat het maatschappelijk doel van de Klimaatzaak NPO zo ruim is
geformuleerd dat het wordt verward met het algemeen belang. Het bedrijfsdoel van de vzw
Klimaatzaak zou niet territoriaal worden gedefinieerd.
Bovendien zou Klimaatzaak NPO in november 2014, een half jaar voor de indiening van deze
actie, speciaal voor deze zaak zijn opgericht.
Voor het Vlaamse Gewest staat de actie van de vzw Klimaatzaak gelijk aan een volksactie,
geïnitieerd om het algemeen belang in zijn geheel te verdedigen. Bovendien zou de NPO niet
het belang hebben dat door de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vereist,
omdat de NPO zich op geen enkel moment beroept op een concreet voordeel dat voortvloeit
uit zijn optreden. Bovendien zou dit volgens het Vlaamse Gewest niet het geval kunnen zijn
gezien de beperkte emissies van het Gewest op Europees en mondiaal niveau. Volgens het
Vlaamse Gewest zou de vzw eerder op Europees of mondiaal niveau moeten werken.
Het Waalse Gewest beweert dat het sociale doel van de vzw te ruim is, in die zin dat ze niet
alleen in België maar ook in het buitenland wil optreden. De actie zou een volksactie zijn en geen
enkele Belgische jurisprudentie voorziet in een absoluut vorderingsrecht voor verenigingen voor
de bescherming van het milieu.
Bovendien betwijfelt het Waalse Gewest of de NPO er belang bij heeft om op te treden, omdat
de NPO alleen milieuschade zou eisen die, indien zij wordt aanvaard, alleen aanleiding zou geven
tot een financiële vergoeding van de morele schade, waarop het geen aanspraak maakt.
Bijgevolg zou het beroep volgens het Waalse Gewest niet-ontvankelijk zijn.
De federale staat is de enige negatieve partij die geen bezwaar maakt tegen de nietontvankelijkheid van de vzw Klimaatzaak.
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Weerlegging
§1.

In de wet
De artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijzigingen
die werden aangebracht door de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen
betreffende de rechtspraak, die pas op 10 januari 2019 in werking is getreden, vermelden het
volgende:363
"Art. 17 De vordering kan niet worden toegelaten indien de eiser niet de bevoegdheid en
het belang heeft om deze in te stellen.
Art. 18 Het belang moet bestaand en actueel zijn.
Een vordering kan worden toegelaten wanneer deze is ingesteld, zelfs op declaratoire
basis, om de schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen. "
Deze artikelen bevatten geen specifieke bepalingen voor milieubeschermingsverenigingen. .
Het principe van de toegang tot de rechter van de verenigingen voor milieubescherming is in
het Belgische recht echter goed ingeburgerd in het licht van de ontwikkelingen in de rechtspraak
van het Hof van Cassatie.
Het is waar dat het Hof van Cassatie historisch gezien terughoudend was om dergelijke
handelingen te aanvaarden. Bij arrest van 19 november 1982 (het Eikendael-arrest) heeft het
Hof van Cassatie elke vordering van collectief belang in milieuzaken bij de burgerlijke
rechtbanken afgewezen.
In het kader van het Verdrag van Aarhus, dat de rechter in milieuaangelegenheden een
doeltreffende voorziening in rechte garandeert, heeft het Hof van Cassatie zijn jurisprudentie
echter ingrijpend gewijzigd ten gunste van het belang van milieuorganisaties om op te treden.
De belangrijkste uitspraak is een uitspraak van 11 juni 2013:
"Indien een dergelijke vordering wordt ingesteld door een rechtspersoon die volgens zijn
statuten de bescherming van het milieu ten doel heeft en die de handelingen en
nalatigheden wil aanvechten van particulieren en overheidsinstanties die strijdig met de
bepalingen van het nationale milieurecht worden geacht, dient deze rechtspersoon te
voldoen aan deze ontvankelijkheidsvoorwaarde met betrekking tot het belang om een
gerechtelijke procedure in te stellen. "

363

Toelichting, Doc., Ch., 8 oktober 2018, nr. 3303/001, blz. 96 e.v.
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De hoven en rechtbanken hebben min of meer gedetailleerde criteria vastgesteld om de door
deze verenigingen voor de bescherming van het milieu gebruikte vorderingen van collectief
belang te regelen.
De voorwaarden voor een collectieve actie zijn bijvoorbeeld duidelijk uiteengezet in de
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, die in punt B.3.3. van zijn arrest van 10 oktober 2013
(nr. 133/2013) het volgende bepaalt:
"Het Grondwettelijk Hof heeft als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van een beroep tot
nietigverklaring aanvaard dat de in artikel 2, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989,
overeenkomstig artikel 142, derde lid, van de Grondwet, neergelegde belangenvereiste
niet in de weg staat aan een vereniging of groepering om op te treden ter verdediging van
een statutair doel of van de belangen van haar leden; het vereist dat hun maatschappelijk
doel van bijzondere aard is en dus los staat van het algemeen belang, dat het collectieve
belang niet beperkt is tot de individuele belangen van hun leden, dat de betwiste norm het
maatschappelijk doel kan aantasten en dat het er niet op lijkt dat dit maatschappelijk doel
niet of niet langer daadwerkelijk wordt nagestreefd".
Niettegenstaande het voorgaande, is er ook een belangrijke jurisprudentie van het Hof van
Cassatie, zoals onlangs bevestigd door zijn arrest van 26 januari 2017, die in deze zaak de volle
aandacht van uw zetel verdient 364 :
"De partij in de procedure die beweert een subjectief recht te hebben, heeft, zelfs in geval
van betwisting, de status die vereist is om zijn of haar verzoek te kunnen ontvangen. "
Deze rechtspraak van het Hof stelt dus vast dat de partij in het geding die beweert een subjectief
recht te hebben, ook al wordt dit recht aangevochten, de status heeft die vereist is voor de
ontvangst van zijn verzoek en dat het onderzoek van het bestaan en de draagwijdte van het
subjectieve recht waarnaar deze partij verwijst, geen kwestie van ontvankelijkheid is, maar van
de grondslag van het verzoek365.

§2.

In casu
Een eerste punt, omdat het zeer veelzeggend is, is dat de federale staat geen bezwaar maakt
tegen de onontvankelijkheid van de vzw Klimaatzaak, terwijl alleen de federale wetgever
bevoegd is om de voorwaarden vast te stellen voor een vorderingsrecht van rechtspersonen die
een rechtsvordering willen instellen. Dit toont aan dat de federale staat, althans impliciet, het
in de jurisprudentie vastgelegde principe dat verenigingen voor de bescherming van het milieu
364
365

Cass. 26 januari 2017, RG C.16.0291.F.
Cass. 29 oktober 2015, RG C.13.0374.N, Pas. 2015, nr. 632, met conclusie van de heer Vandewal, advocaatgeneraal, in AC; Cass. donderdag 23 februari 2012, RG C.11.0259.N, Pas. 2012, nr. 130, met conclusie van de heer
Vandewal, advocaat-generaal, in AC; Cass. vrijdag 4 februari 2011, RG C.09.0420.N, Pas. 2011, nr. 103; Cass.
vrijdag 16 november 2007, RG C.06.0144.F, Pas. 2007, nr. 558; Cass. vrijdag 28 september 2007, RG C.06.0180.F,
Pas. 2007, nr. 441; Cass. vrijdag 2 april 2004, RG C.02.0609.N, Pas. 2004, nr. 180; Cass. donderdag 26 februari
2004, RG C.01.0402.N, Pas. 2004, nr. 106.
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een gerechtelijke procedure als deze kunnen aanspannen en dat de federale staat in concreto
van mening is dat de vzw Klimaatzaak aan deze voorwaarden voldoet.
Voor zover nodig wordt verwezen naar de toelichting bij de wet van 21 december 2018
houdende wijziging van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin wordt
bepaald dat de wet van 21 december 2018 betreffende diverse bepalingen inzake justitie, die
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt:
"Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Cassatie lijkt het verkieslijk
om geen expliciete wettelijke bepaling op te nemen voor milieuverenigingen, die
overeenkomstig het Verdrag van Aarhus altijd van daadwerkelijke toegang moeten
kunnen profiteren. Volgens de jurisprudentie van het Hof van Cassatie hebben
milieuverenigingen die voldoen aan de vereisten van het Verdrag van Aarhus reeds
daadwerkelijke toegang tot de rechter.
Zo heeft het Hof in zijn arrest van 11 juni 2013 geoordeeld dat uit de artikelen 3.4, 9.3 en
2.4 van het verdrag volgt dat België zich ertoe heeft verbonden om verenigingen die de
bescherming van het milieu als doel hebben, toegang tot de rechter te garanderen indien
zij zich wensen te verzetten tegen handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van het
nationale milieurecht en tegen de nalatigheid van particulieren en overheidsorganen, op
voorwaarde dat zij voldoen aan de door het nationale recht vastgestelde criteria. Deze
criteria kunnen niet zodanig worden beschreven of geïnterpreteerd dat deze verenigingen
in dergelijke gevallen geen toegang tot de rechter zouden hebben. "De rechter kan de bij
de nationale wetgeving vastgestelde criteria interpreteren in overeenstemming met de
doelstellingen van artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus. " (we benadrukken dit)366.
De wetgever beroept zich dan ook op dit arrest van 11 juni 2013, waarbij het Hof van Cassatie
een belangrijke wijziging aanbrengt in zijn rechtspraak ten gunste van het belang van de
milieuverenigingen om op te treden teneinde het recht op toegang tot de rechter van de
milieuverenigingen te erkennen, zonder dat voor dergelijke verenigingen een expliciete
wettelijke regeling moet worden getroffen.
Het Gerechtelijk Wetboek voorziet nu expliciet in een rechtsgrondslag en precieze voorwaarden
waaronder een vereniging (in voorkomend geval een vereniging voor milieubescherming
wanneer zij niet voldoet aan de vereisten van het Verdrag van Aarhus) een vordering tot
collectieve belangenverstrengeling kan instellen die rechtstreeks gebaseerd is op de
bescherming van de fundamentele rechten. Dit nieuwe artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek
is pas op 10 januari 2019 in werking getreden en is in dit geval dus niet van toepassing. Zoals uit
de voorbereidende werkzaamheden blijkt, is het slechts een vangnet, aangezien het beginsel er
een is van daadwerkelijke toegang voor milieuorganisaties.
In het geval dat een leemte in de wetgeving wordt vastgesteld, heeft het Grondwettelijk Hof
zich reeds in een arrest van 10 oktober 2013 als volgt uitgesproken:

366

Toelichting, Doc., Ch., 8 oktober 2018, nr. 3303/001, blz. 96 e.v.
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"Het is echter aan de wetgever om te bepalen onder welke voorwaarden een
vorderingsrecht kan worden toegekend aan rechtspersonen die een vordering willen
instellen die in overeenstemming is met hun statutaire doel en gericht is op de
bescherming van de fundamentele vrijheden, zoals erkend door de Grondwet en door de
internationale verdragen waarbij België partij is.... Het ontbreken van een wettelijke
bepaling waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder een rechtsvordering kan
worden toegekend aan rechtspersonen die een vordering willen instellen die in
overeenstemming is met hun statutaire doel en gericht is op de bescherming van de
fundamentele vrijheden, zoals erkend door de
Grondwet en door de internationale
verdragen waarbij België partij is, is in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet".
367.
Sinds zijn arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 368heeft het Grondwettelijk Hof dat gespecificeerd:
"Het is aan de verwijzende rechter om, indien de tekortkoming zich in de aan het Hof voorgelegde
tekst bevindt, een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid, wanneer
deze vaststelling in voldoende nauwkeurige en volledige bewoordingen is geformuleerd om de
betrokken bepaling overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te kunnen toepassen.
Het is daarom aan uw hoofdkwartier om de actie van de vzw Klimaatzaak te ontvangen en de
voorwaarden voor het optreden toe te passen zoals die in de jurisprudentie van het
Grondwettelijk Hof en de Raad van State zijn vastgelegd.369
Zoals hierboven reeds vermeld, werden de voorwaarden voor een vordering tot collectieve
belangenverstrengeling bijvoorbeeld verduidelijkt in het arrest van het Grondwettelijk Hof van
10 oktober 2013 onder punt B.3.3. (nr. 133/2013), waaruit de volgende 4 criteria zijn
gedistilleerd:
- een maatschappelijk doel van bijzondere aard en dus onderscheiden van het algemeen
belang;
- het collectief belang kan niet worden beperkt tot de individuele belangen van de leden
van de vereniging;
- de bestreden verordening moet het doel van de vennootschap kunnen aantasten;
- het bedrijfsdoel moet effectief worden nagestreefd.
We zullen hieronder aantonen dat in dit geval aan deze vier voorwaarden is voldaan.
De eerste voorwaarde, die in het nationale recht gewoonlijk wordt gehanteerd om de
ontvankelijkheid van het optreden van een milieuvereniging te bevestigen en die een probleem
lijkt te vormen voor de partijen bij de procedure, is het specifieke karakter van het
367
368
369

C.C. n° 133/2013, n°5500, J.L.M.M.M.B. , 2014, blz. 351.
www.const-court.be.
In zijn arrest van 17 juni 2015 heeft het Gerecht van eerste aanleg van Luik deze rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof toegepast om de tussenkomst van de Frans- en Duitstalige Orde van Balies ter verdediging
van de belangen van de justitiabelen in verband met het gevangeniswezen toe te juichen. De voorwaarden voor
een vordering tot collectieve belangenverstrengeling werden verduidelijkt.
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maatschappelijk doel, dat moet worden onderscheiden van het nastreven van het algemeen
belang.
In de statuten van de vzw Klimaatzaak staat dat zij is opgericht om "de huidige en toekomstige
generaties te beschermen tegen de klimaatverandering en de vermindering van de biodiversiteit
veroorzaakt door de mens" door juridische stappen te ondernemen en de deelname van de
maatschappelijke middenklasse aan de ontwikkeling van beleid en actie op deze gebieden te
stimuleren.
Haar actie is dus gericht op de bescherming van het milieu, en meer in het bijzonder zeer
specifieke aspecten van het milieu, die uiteraard veel meer omvatten dan de klimaatverandering
en de biodiversiteit (met name bodem, water, lucht,enz.)370. Het bedrijfsdoel is specifiek in die
zin dat het zich richt op specifieke aspecten van het milieu. Milieubescherming is in een meer
algemene context ook een facet van het maatschappelijk leven en vanuit dit oogpunt ook
specifiek.
A contrario, zou een concept dat het belang van handelen al te subjectief of geïndividualiseerd
maakt, dus voorbijgaan aan het collectieve belang als het gaat om de bescherming van een van
de milieusectoren.371 Daarom aanvaardt de dominante jurisprudentie de doelstelling van
milieubescherming als voldoende 372 en aanvaardt zij dus sociale doelstellingen zoals "de
bescherming van de integriteit en de diversiteit van het milieu en de bevordering van een
kwalitatief hoogstaand leefmilieu"373, "het behoud, de bescherming en de verbetering van het
menselijk en natuurlijk milieu"374, "het behoud van het natuurlijk en stedelijk milieu in de
breedste zin van het woord"375, "de bescherming van het landschap, de fauna en de flora"376,
enz.
Het is in het belang van de vereniging om concrete maatregelen te vragen om de
klimaatverandering te bestrijden, zowel in het belang van alle medeaanvragers als van
toekomstige generaties, en die dus een groep als zodanig betreft. Het is dus in het algemeen
belang. Indien een dergelijke doelstelling, in termen van ideeën of concrete belangen, een
gemeenschappelijk belang van de leden van de vereniging vormt, wordt zij evenmin beperkt tot

370
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Luchtvervuiling en klimaatverandering zijn twee totaal verschillende dingen.
Zie J. SAMBON, "L'accès au juge administrative: l'intérêt collectif", in C. LARSSEN, M. PALLEMAERTS (red.) L'accès
à la Justice en matière d'environnement. Toegang tot de rechter in milieuzaken, Bruylant, 2005, p.143.
Zie Eur. Court. dr. h., vzw Erbalière tegen vzw Erbalière. België, 24 februari 2009, § 35; Eur. Court dr. h. h., Poirot
v. Frankrijk, 15 maart 2012.
C.E. vzw Bond Beter Leefmilieu, nr. 27.955 van woensdag 20 mei 1987 en nr. 107.820 van donderdag 13 juni 2002.
C.E. vzw Bond Beter Leefmilieu, nr. 96.101 van 5 juni 2001 en nr. 117.681 van 28 maart 2003.
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deze dimensie, aangezien zij verder gaat dan het eenvoudige belang van de leden van de
vereniging.377
De opmerking is dus tweeledig: het optreden van de vereniging is geen volksactie, wat verboden
is, aangezien het vermeende belang niet wordt verward met het algemeen belang.
Bovendien beperkt haar maatschappelijk doel zich niet tot het verdedigen van de individuele
belangen van haar leden.378
Het feit dat een groot aantal natuurlijke personen zich bij de zaak aansluit om ook een
verbodsactie te verkrijgen door een beroep te doen op een inbreuk op hun eigen subjectieve
rechten, verandert niets aan het bovenstaande in die zin dat het belang van de vereniging als
zodanig uitsluitend wordt beoordeeld in het licht van haar maatschappelijk doel.
De geprivilegieerde status van verenigingen vormt een "tegenwicht tegen het besluit om geen
verplichte actie van de bevolking op milieugebied in te voeren"379.
Klimaatverandering is van nature niet alleen van lokaal belang. Integendeel, het heeft een
impact in heel België en daarbuiten en zal vooral door toekomstige generaties gevoeld worden.
Het maatschappelijk doel van de vereniging wordt daarom beschreven op een wijze die in
verhouding staat tot de gevolgen ervan. Het is mogelijk dat een vereniging met een sociaal
oogmerk die zich uitstrekt tot de bescherming van het milieu op het gehele nationale
grondgebied of daarbuiten, niet het specifieke belang heeft dat nodig is om op te treden tegen
een handeling die alleen lokale belangen raakt, maar hetzelfde vereiste van nietontvankelijkheid is niet van toepassing wanneer de kwestie ook geografisch gezien zeer breed
is.380 Het staat buiten kijf dat de Belgische emissies - die grensoverschrijdend van aard zijn - niet
alleen in België, maar ook daarbuiten schade zullen veroorzaken.
Daarom is het volstrekt verkeerd van de kant van de tegengestelde partijen om te redeneren in
de zin dat de emissies op mondiaal en zelfs Europees niveau zo klein zijn dat de actie niet
toelaatbaar zou zijn, omdat ze niets aan de totale schade zou veranderen.
Alle emissies tellen mee en elk land moet zonder uitzondering zijn wettelijke verplichtingen
nakomen.
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Zie J. SAMBON, "L'accès au juge administrative: l'intérêt collectif", in C. LARSSEN, M. PALLEMAERTS (red.) L'accès
à la Justice en matière d'environnement. Toegang tot de rechter in milieuzaken, Bruylant, 2005, blz.123.
Zie J. SAMBON, "L'accès au juge administrative: l'intérêt collectif", in C. LARSSEN, M. PALLEMAERTS (red.) L'accès
à la Justice en matière d'environnement. Toegang tot de rechter in milieuzaken, Bruylant, 2005, blz.123-124;
blz.123-132.
Van de gén. E. Sharpston, concl. préc. C.J.U.E., arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland,
Landesverband Nordrhein-Westfalen eV contre Bezirksregierung Arnsberg, 12 mei 2011, C-115/09,
ECLI:EU:C:2011:289, punt 52, cité par M. Pâques et S. Charlier, op. cit., blz. 594.
Zie J. SAMBON, "L'accès au juge administrative: l'intérêt collectif", in C. LARSSEN, M. PALLEMAERTS (red.) L'accès
à la Justice en matière d'environnement. Toegang tot de rechter in milieuzaken, Bruylant, 2005, blz. 140-141.
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Bovendien heeft België er in het verleden mee ingestemd om een voortrekkersrol op zich te
nemen. Het is een van de in bijlage I genoemde landen - de "ontwikkelde" landen van het
UNFCCC, die vanwege hun historische bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen andere
verplichtingen hebben dan die van de ontwikkelingslanden. De landen van bijlage I moeten
onder meer het voortouw nemen bij de bestrijding van de klimaatverandering en de negatieve
gevolgen daarvan, door nationaal beleid vast te stellen en passende maatregelen te nemen om
hun antropogene broeikasgasemissies te beperken.
Het is onaanvaardbaar dat België nu op de slechtste leerlingenbank zit.
Het maatschappelijk doel van de vzw Klimaatzaak is ook van dien aard dat zij het beroep bij
supranationale rechtbanken niet wil uitsluiten, indien nodig, omdat verzoekers internationale
normen en overeenkomsten willen afdwingen waaraan de Belgische wetgeving moet voldoen.
Daarnaast zet de vzw Klimaatzaak zich op een duurzame en effectieve manier in voor haar
maatschappelijk doel. Het is al sinds zijn oprichting betrokken bij het project en heeft al vele
initiatieven genomen in het kader van zijn bedrijfsdoelstelling.381 Zij heeft ook de volgende tabel
op haar website opgenomen, waaruit een hoge mate van transparantie met betrekking tot haar
activiteiten blijkt:382

Dit criterium kan dus redelijkerwijs niet in twijfel worden getrokken.
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Zie de website (https://affaire-climat.be): de vereniging heeft 11 oprichters, 21 ambassadeurs en meer dan 40
vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om haar maatschappelijke doel te bereiken. De vereniging heeft een aantal
grote mediacampagnes gelanceerd op en buiten haar Facebook-site (bv. in juni 2017: "Een koffie voor het
klimaat? "In mei 2019 "De wapenstilstand en de publieke vijand ondersteunen de klimaataangelegenheid".
https://affaire-climat.be/fr/financials
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beroept zich in dit verband op een beslissing van de Raad
van State om het feit te bekrachtigen dat de vzw Klimaatzaak, opgericht in november 2014,
d.w.z. zes maanden voor de indiening van het onderhavige beroep, speciaal voor deze zaak werd
opgericht.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt echter de fout om slechts het deel van de uitspraak
te citeren dat het aangaat. Uit een volledige lezing van het arrest blijkt dat de Raad van State 383
dit bezwaar niet aanvaardt op basis van het moment van de schepping:
"Overwegende dat een vereniging zonder winstoogmerk, wanneer zij een collectief belang
gebruikt, met name haar maatschappelijk doel moet nastreven om de oprichting van
rechtspersonen met als enig doel een rechtsgeding te voorkomen en te voorkomen dat
verenigingen hun toevlucht nemen tot een louter formeel bestaan; dat een vereniging er
echter niet van kan worden beschuldigd dat zij ter gelegenheid van het betwiste project is
opgericht op straffe van een inbreuk op de vrijheid van vereniging; [....].
dat, aangezien de verrichte handeling het maatschappelijk doel van de verzoekende
vereniging kan aantasten, er geen aanwijzingen zijn dat het door haar gestelde
maatschappelijk doel niet zal worden nagestreefd en dat uit het dossier blijkt dat concrete
handelingen zijn verricht in overeenstemming met het nastreven van het maatschappelijk
doel, kan de exceptie van niet-ontvankelijkheid, die stelt dat de verzoekende L.L.S.B.A.
uitsluitend voor het doel van de zaak is opgericht, niet worden aanvaard;" (wij
benadrukken dit).
De memorie van toelichting bij voormelde wet van 21 december 2018, die artikel 17 van het
Gerechtelijk Wetboek wijzigt voor toekomstige acties, gaat in dezelfde richting, in die zin dat zij
verwijst naar de wetgevende afdeling van de Raad van State, die uitdrukkelijk afwijkt van het
anciënniteitscriterium om na te gaan of het collectief belang daadwerkelijk wordt nagestreefd.
De wetgever is van mening dat dit criterium onevenredig is omdat het tot gevolg zou kunnen
hebben dat verenigingen die weliswaar bij specifieke projecten zijn opgericht, maar die niet
louter "van opportuniteit" zijn of zijn opgericht om een vertragende werking te hebben, de
toegang tot de rechtszaal wordt ontzegd. 384
Daarnaast is er de rechtspraak van het voormelde Hof van Cassatie van 26 januari 2017385, die
volledig van toepassing is op deze zaak:
"Volgens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan het beroep niet worden toegelaten
indien de eiser niet de bevoegdheid en het belang heeft om het in te stellen.
De partij in de procedure die beweert een subjectief recht te hebben, heeft, zelfs in geval
van betwisting, de status die vereist is om zijn verzoek te kunnen ontvangen.
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EG, arrest nr. 203.430 van 29 april 2010.
Toelichting, Doc., Ch., 8 oktober 2018, nr. 3303/001, blz. 98-99.
Cass. 26 januari 2017, RG C.16.0291.F.
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Het onderzoek naar het bestaan en de reikwijdte van het door deze partij ingeroepen
subjectieve recht is geen kwestie van ontvankelijkheid, maar van de grondslag van de
vordering. " 386.
Het belang is zo nauw verbonden met de grond van de zaak dat de exceptie van nietontvankelijkheid niet kan worden aanvaard.
Met name met het oog op de toekomstige generaties moet het volgende worden opgemerkt.
Omdat het hier niet alleen gaat om de huidige gevolgen van de opwarming van de aarde, maar
ook om de desastreuze gevolgen van deze opwarming in de komende decennia en daarna (2100
en verder), werkt de vzw Klimaatzaak niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor de
toekomstige generaties, die ook in haar maatschappelijke doel voor duurzaamheidsdoeleinden
worden betrokken.
Het Brundtland-rapport is de gebruikelijke naam voor een publicatie, officieel getiteld Onze
gemeenschappelijke toekomst (originele titel: "Our Common Future"), geschreven in 1987 door
de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, waarin de volgende
definitie van duurzame ontwikkeling wordt gebruikt: "Duurzame ontwikkeling is een vorm van
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. "387
Hoewel dit verslag niet specifiek ingaat op de klimaatverandering, heeft het de aandacht
gevestigd op het feit dat de gevolgen van antropogene activiteiten van invloed zijn op het leven
van toekomstige generaties en dat het belangrijk is om rekening te houden met de behoeften
en mogelijkheden van deze generaties.
In het rapport van Lord Nicholas Stern uit 2006 wordt deze constatering bevestigd en in verband
gebracht met de klimaatverandering.
" Questions of intra- and inter-generational equity are central. Climate change will have
serious impacts within the lifetime of most of those alive today. Future generations will be
even more strongly affected, yet they lack representation in present-day decisions "388.

Zie ook : Cass. 29 oktober 2015, RG C.13.0374.N, Pas. 2015, nr. 632, met conclusie van de heer Vandewal,
advocaat-generaal, in AC; Cass. donderdag 23 februari 2012, RG C.11.0259.N, Pas. 2012, nr. 130, met conclusie
van de heer Vandewal, advocaat-generaal, in AC; Cass. vrijdag 4 februari 2011, RG C.09.0420.N, Pas. 2011, nr.
103; Cass. vrijdag 16 november 2007, RG C.06.0144.F, Pas. 2007, nr. 558; Cass. vrijdag 28 september 2007, RG
C.06.0180.F, Pas. 2007, nr. 441; Cass. vrijdag 2 april 2004, RG C.02.0609.N, Pas. 2004, nr. 180; Cass. donderdag 26
februari 2004, RG C.01.0402.N, Pas. 2004, n° 106.
387 Vrije vertaling van: "Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van de huidige
generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te
brengen.
388 Stern Review 2006: the Economics of Climate Change, H.2, Economics, Ethics and Climate Change. Dit rapport is
opgesteld op verzoek van de Britse regering. De Europese Commissie heeft er herhaaldelijk op gewezen, met
name in verband met het Europees Parlement.
386
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De samenleving kan dus alleen duurzaam zijn als zij rekening houdt met de belangen van de
huidige en toekomstige generaties, zodat deze laatste ook een gezond milieu en voldoende
middelen hebben om een fatsoenlijk leven te leiden.
Dit intergenerationele aspect is verankerd in verschillende internationale verdragen. Er moet
rekening mee worden gehouden bij het opstellen van (milieu)wet- en regelgeving389 en dit is al
erkend door de rechter.390
In de preambule van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat dat
"Het genot van deze [fundamentele] rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten
met zich mee, zowel voor anderen als voor de menselijke gemeenschap en toekomstige
generaties. "
In de preambule van het Verdrag van Aarhus is het volgende bepaald:
"Erkennend dat adequate bescherming van het milieu essentieel is voor het welzijn van de
mens en het genot van de fundamentele rechten, waaronder het recht op leven zelf,
Tevens erkennend dat iedereen het recht heeft om te leven in een omgeving die voldoende
is om zijn gezondheid en welzijn te waarborgen en de plicht heeft, zowel individueel als in
samenwerking met anderen, om het milieu te beschermen en te verbeteren ten behoeve
van de huidige en toekomstige generaties".
Art. 3, 1° van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering bepaalt het
volgende:
"Het is de verantwoordelijkheid van de partijen om het klimaatsysteem in stand te houden
ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties, op basis van billijkheid en in
overeenstemming
met
hun
gemeenschappelijke
maar
gedifferentieerde
verantwoordelijkheden en respectieve capaciteiten. Het is dan ook de taak van de

Bijvoorbeeld :
Art. 1.2.2.1.1. § 1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid:
"Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties is het milieubeleid erop gericht:
(1) milieubeheer door duurzaam gebruik van grondstoffen en natuur;
2. de bescherming van mens en milieu [....].
De doelstellingen en beginselen bedoeld in de §§ 1 en 2 moeten worden opgenomen in de ontwikkeling en uitvoering
van de volgende maatregelen
de uitvoering van het beleid van het Vlaamse Gewest op andere gebieden.[....]"
Art. 3, 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende de bescherming van de natuur bepaalt dat
"duurzaam gebruik: het gebruik van de componenten van de biologische diversiteit op een manier en om
een tempo dat niet leidt tot hun verarming op lange termijn, zodat hun potentieel behouden blijft
om tegemoet te komen aan de behoeften en aspiraties van de huidige en toekomstige generaties. " (Wij benadrukken
dit)
389
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ontwikkelde landen die partij zijn bij het verdrag om het voortouw te nemen in de strijd
tegen klimaatverandering en de negatieve gevolgen daarvan.
In België wordt het milieubeleid in de regio's gestuurd door het principe van duurzaamheid,
zoals de volgende voorbeelden illustreren.
Artikel 1.2.1.1. § 1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid bepaalt het volgende:
"Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties is het milieubeleid erop gericht:
(1) milieubeheer door duurzaam gebruik van grondstoffen en natuur;
2. de bescherming van mens en milieu [....].
De doelstellingen en beginselen bedoeld in de §§ 1 en 2 moeten worden geïntegreerd
in de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van het Vlaamse Gewest op andere
gebieden....[....]".
Art. 3, 3° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende de bescherming van de natuur
bepaalt
het volgende:
"Duurzaam gebruik: het gebruik van de componenten van de biologische diversiteit op een
manier en in een tempo dat niet leidt tot hun uitputting op lange termijn, waardoor hun
potentieel om aan de behoeften en aspiraties van de huidige en toekomstige generaties
tegemoet te komen, wordt gewaarborgd.
In Nederland heeft het Gerechtshof in Den Haag met betrekking tot de opwarming van de aarde
in zijn arrest van 2 mei 2001 het volgende gespecificeerd 391 :
"Het belang van de klagers in deze procedure is dat ook rond 2030 de inwoners van
Nederland (waarbij de klagers betrokken zijn) ..... in hun energiebehoefte moeten kunnen
voorzien. Aangezien partijen niet betwisten dat er nu al maatregelen moeten worden
genomen om de energievoorziening op lange termijn te waarborgen, is dit
(eigendoms)belang voldoende nauwkeurig om klagers in staat te stellen hun verzoek
ontvankelijk te laten verklaren in het licht van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek. "
In zijn overwegingen (zie punt 4.8) heeft het Haagse Tribunaal benadrukt dat de begrippen
duurzaamheid en duurzame samenleving een intergenerationele dimensie hebben.

391
682

C/09/456689 / HA ZA ZA 13-1396, 9 oktober 2018, T.M.R., 2018/6..
Vrije vertaling van: “Het belang waarvoor eiseressen in de onderhavige procedure opkomen, is daarin gelegen dat
ook rond 2030 de inwoners van Nederland (waarvoor eiseressen stellen op te treden)…in hun energiebehoefte
moeten kunnen voorzien. Dit (vermogensrechtelijke) belang is, gelet op het feit dat tussen partijen onbetwist is
dat reeds thans stappen moeten worden ondernomen om de energievoorziening op termijn veilig te stellen,
voldoende concreet om eiseressen in het licht van artikel 3:305a van het BW ontvankelijk te oordelen in hun
vordering.”
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De vzw Klimaatzaak is van mening dat zij ook de belangen van toekomstige generaties moet
kunnen verdedigen.
Kortom, de vzw Klimaatzaak heeft er belang bij om op te treden omdat zij zich inzet voor de
bescherming van het milieu en als een dergelijke vereniging met zo'n ambitie niet in aanmerking
zou komen, zou dit artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus, dat juist bedoeld is om
milieuverenigingen een ruime toegang tot de rechter te bieden, zijn inhoudelijke betekenis
ontnemen.
Bovendien betwijfelt het Waalse Gewest of de NPO er belang bij heeft om op te treden, omdat
de NPO zich alleen op de milieuschade zou beroepen die, indien deze zou worden aanvaard,
alleen aanleiding zou geven tot een financiële vergoeding voor de morele schade, die het niet
vraagt. Bijgevolg zou het beroep volgens het Waalse Gewest niet-ontvankelijk zijn.
In tegenstelling tot wat het Waalse Gewest beweert, vraagt de vzw Klimaatzaak om concrete
(preventieve) maatregelen om schade of verergering van de schade te voorkomen en te
voorkomen. Zij vordert de veroordeling van verweerders tot het bereiken van zeer specifieke
doelstellingen op het gebied van de vermindering van de BKG-uitstoot. Dit om de gedaagde
partijen aan te moedigen de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat de
milieuschade die reeds aan de gang is, onbeheersbaar wordt. Naast de strikt financiële
compensatie heeft de rechter het recht om een rechterlijk bevel in deze richting uit te vaardigen
(zie hieronder).
Het Waalse Gewest haalt uittreksels uit een beslissing van het Grondwettelijk Hof aan (zonder
de precieze referentie van de beslissing te vermelden, maar men gaat ervan uit dat de beslissing
van het Grondwettelijk Hof van 21 januari 2016, nr. 07/2016) niet relevant is in die zin dat het
zich slechts uitspreekt over een zeer nauwkeurig aspect van de schade, binnen de grenzen van
het doel van de procedure.
Dit arrest beperkt zich met name tot de vaststelling dat een milieuvereniging, aangezien de
schade die zij kan lijden als gevolg van schade aan milieuelementen in de regel slechts moeilijk
met mathematische precisie kan worden beoordeeld omdat het gaat om verliezen die niet
economisch tot uitdrukking kunnen worden gebracht, heeft zij ten minste recht op morele
compensatie392.
Dit arrest geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen.
De nadruk van dit arrest, als we het hebben over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21
januari 2016, nr. 07/2016, ligt op het feit dat de morele schade van een vereniging zonder
winstoogmerk in cijfers kan worden uitgedrukt en dus niet noodzakelijkerwijs beperkt moet
blijven tot een symbolisch bedrag van 1 EUR.
392

B. DEBECKER, « Morele schadevergoeding voor vereniging mag meer bedragen dan 1 euro”, De Juristenkrant 10
février 2016, 1-2; A. CARETTE, “De begroting van de vergoeding voor milieuschade geleden door
milieuverenigingen: de laatste horde op weg naar daadwerkelijk herstel? (noot bij GwH 21 januari 2016, nr.
07/2016)”, TMR 2016, (331) 331-32.
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Dit arrest gaat uit van de mogelijkheid van morele schade voor een vereniging en heroriënteert
de discussie over de monetaire evaluatie van deze schade.
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft echter reeds (impliciet) aanvaard dat morele schade in
natura kan worden vergoed, op voorwaarde dat deze in verhouding staat tot de schade.393
Maar nogmaals, het is duidelijk dat elk slachtoffer van schade het recht heeft om
schadevergoeding in natura te eisen als dat mogelijk is en geen misbruik van een rechtvormt 394.
NPI's kunnen ook hun eigen materiële schade claimen,395 die, indien nodig, in natura wordt
vergoed.
De rechter heeft dus in de regel de bevoegdheid om deze te bevelen, met name door de auteur
van de schade de maatregelen voor te schrijven die bedoeld zijn om een einde te maken aan de
situatie die de schade veroorzaakt. Dit is een bevel396 (zie ook hieronder in het hoofdstuk over
"machtenscheiding" voor de wettigheid van een bevel tot het geven van een bevel).
Verweerders willen moeilijkheden veroorzaken door morele en materiële schade met elkaar te
vermengen of door te trachten de schade van de vereniging te beperken tot zuivere
milieuschade, teneinde verzoekers het recht te ontzeggen om een vordering in te stellen.
Integendeel, het is noodzakelijk de doeltreffendheid van de bepalingen van het Verdrag van
Aarhus en in het bijzonder artikel 3, § 4, te waarborgen. Volgens deze bepaling:
"Elke partij erkent en ondersteunt verenigingen, organisaties of groepen die de
bescherming van het milieu tot doel hebben en ziet erop toe dat haar nationale
rechtsstelsel verenigbaar is met deze verplichting" 397.
Bijgevolg is er geen reden om het belang van verzoeksters te ontkennen, gelet op de gestelde
schade die zij stellen te hebben geleden.

393

394
395
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BILLIET (ed.), La criminalité en matière de biodiversité chez nous: des savanes flamandes et forêts raviales
wallonnes, Brugge, la Charte, 2018, blz. 447 met betrekking tot het volgende arrest: Antwerpen, 12 oktober 2016.
Cass. 5 mei 2011, R.C.J.B., 2012, n°3, pp. 363-381.
Corr. West-Vlaanderen (Kortrijk) 16 oktober 2017, T.M.R., 2018/2, blz. 224 e.v.

PUTZ, J., Wanneer de grondwettelijke rechter beslist over de morele schade van een milieuvereniging.
Opmerkingen onder C.C., 21 januari 2016, nr. 7/2016, Amén. 2016, liv. 3, 192-195.
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Procesbelang van natuurlijke personen medeaanvragers
Uitgangspunt van de oppositiepartijen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest stellen ten onrechte dat de
gewijzigde rechtspraak van het Hof van Cassatie over het belang van rechtspersonen bij het
instellen van een rechtsvordering alleen op hen van toepassing is en dat voor natuurlijke
personen de rechtspraak in de zaak Eikendael van toepassing blijft. In feite moeten zij blijk geven
van een persoonlijk en direct belang, ondersteund door bewijzen.

Weerlegging
Het opleggen van te strenge voorwaarden (in termen van eigenbelang) is in strijd met het
Verdrag van Aarhus, dat de burgers een ruime toegang tot de rechter geeft en een belang
rechtvaardigt.
Met name op milieugebied kunnen natuurlijke personen hun belang bij maatregelen niet
volledig individualiseren. Handhaving van dergelijke strikte voorwaarden (zie Eikendael) zou in
casu betekenen dat zij niet in staat zouden zijn om handelingen of nalatigheden van nationale
autoriteiten aan te vechten die rechtstreeks van invloed zijn op hun voortbestaan. De toegang
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden is gebaseerd op gemeenschappelijke
procedureregels, met name het Burgerlijk Wetboek van 1804, die niet bedoeld waren om
rekening te houden met het collectieve belang, maar die niettemin een evolutief karakter
hebben, zodat de rechter ze zo nodig van toepassing kan verklaren.
De eisers vragen het Tribunaal om het belang van de eisers om op te treden te aanvaarden,
gezien de belangen die in deze zaak op het spel staan en de bepaalde gevolgen die de opwarming
van de aarde voor hen zal hebben als de gedaagden er niet in slagen om de uitstoot van
broeikasgassen drastisch te verminderen.
Bovendien is de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie in die zin vastgelegd dat
personen en milieuorganisaties zich niet rechtstreeks tot de rechter van de Unie kunnen wenden
om de wettigheid te beoordelen van richtlijnen of resoluties398, wat het Comité voor de naleving
van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus (hierna: ACCC) overigens sterk veroordeelt in het
licht van datzelfde verdrag.399 Het gevolg is dat verzoekers zich alleen in een zaak als deze tot de
nationale rechter kunnen wenden en dus noodzakelijkerwijs bij uw rechtbank moeten
terechtkomen.

398

Dit verwijst terug naar zijn Plaumann-doctrine. C-25/62 die van kracht blijft.
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Zoals de bovenstaande discussie over de gevolgen van de klimaatverandering aantoont, is er
een verband vastgesteld tussen de opwarming van de aarde en veel rampzalige gevolgen. Het is
niet nodig om hier op terug te komen.
In de woorden van professor Andrew Haines, medevoorzitter van het EASAC-rapport:
"Er zijn effecten die zich nu [en], in de komende eeuw, de klimaatverandering moet worden
gerangschikt als een van de ernstigste bedreigingen voor de gezondheid". 400
De jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens (hierna "het Hof"
genoemd): (EVRM) en het Franse Hof van Cassatie hebben reeds elementen met betrekking tot
de menselijke gezondheid behouden om schade vast te stellen.
In een arrest van 9 december 1994 heeft het EHRM Spanje dus aansprakelijk gesteld voor de
door verzoekster geleden angstschade in deze zaak, die een buurland is van een
afvalverwerkingsinstallatie:
"De eiseres leed onmiskenbaar morele schade; naast de overlast van de gasdampen,
geluiden en geuren van de fabriek, voelde ze zich angstig en ongerust toen ze zag dat de
situatie voortduurde en de gezondheidstoestand van haar dochter verslechterde".401
In een ander arrest heeft het Hof bij de vaststelling van de schade die verzoekster heeft geleden
door de blootstelling aan schadelijke emissies van een naburige fabriek, rekening gehouden met
het feit dat "verzoekster zich angstig en ongerust voelde toen zij zag dat de situatie jarenlang
aanhield"402.
In dezelfde geest heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Roemeense staat
gesanctioneerd voor het niet nemen van voldoende maatregelen tegen milieuvervuiling:
"Gelet op de gevolgen van het milieuongeval voor de gezondheid en het milieu, zoals
vastgesteld in internationale studies en rapporten, is het Hof van oordeel dat de bevolking
van de stad Baia Mare, met inbegrip van verzoekers, in een toestand van ongerustheid en
onzekerheid moest leven, die nog werd verergerd door de passiviteit van de nationale
autoriteiten, die verplicht waren voldoende en gedetailleerde informatie te verstrekken
over de gevolgen van het milieuongeluk voor hun gezondheid en het milieu in het verleden,
het heden en de toekomst, alsmede over de preventieve maatregelen en de aanbevelingen
voor de verzorging van de bevolking, die in de toekomst het slachtoffer zou worden van
vergelijkbare gebeurtenissen. Daarbij komt nog de angst voor de voortzetting van de
activiteit en de mogelijke reproductie, in de toekomst, van hetzelfde ongeval"403.

400
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Vrije vertaling van: "Er zijn effecten die zich nu voordoen [en], in de komende eeuw, moet klimaatverandering
worden gerangschikt als een van de ernstigste bedreigingen voor de gezondheid".
EHRM, López Ostra tegen Spanje, 9 december 1994, 16798/90.
EHRM, Giacomelli tegen Italië, 2 november 2006, 59909/00.
EHRM, Tătar/Roemenië, 6 juli 2009, 67021/01, punt 122.
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Er kan ook verwezen worden naar Okyay v. Turkije404, dat een voldoende geïndividualiseerde
belangstelling voor de hoofden van natuurlijke personen op het gebied van de volksgezondheid
accepteert, terwijl het risico zeer groot is. Het ging om kolengestookte centrales die vervuiling
veroorzaakten met een diameter van 2.350 km.
In dezelfde geest heeft het Franse Hof van Cassatie onlangs de mogelijkheid tot vergoeding van
de schade als gevolg van angst uitgebreid tot alle aan asbest blootgestelde werknemers,
ongeacht of zij al dan niet werken in een instelling die recht heeft op vervroegde uittreding 405.
Het stilzitten en het onvermogen van verweerders om op te treden wanneer de IPCC-rapporten
al vele jaren ondubbelzinnig zijn, veroorzaakt ongetwijfeld angst, onveiligheid en een groot
gevaar voor de betrokken natuurlijke personen, wat betreft hun gezondheid, kinderen,
tehuizen,....
Het feit dat de verweerders beweren dat het belang noch geboren noch actueel is, wordt ook
weerlegd door talrijke berichten406.
In de IPCC-rapporten wordt bijvoorbeeld reeds schade vastgesteld en wordt bovendien gewezen
op de traagheid van het klimaatsysteem om te reageren op de accumulatie van broeikasgassen
in de atmosfeer, wat aantoont dat de huidige emissies met een mate van waarschijnlijkheid die
dicht bij de zekerheid ligt, in de nabije toekomst schade zullen veroorzaken. Afhankelijk van de
gevoeligheid van elk individu kunnen de effecten verschillend worden gevoeld, hoewel het nog
steeds moeilijk is om de schade die elke eiser lijdt te individualiseren. Wat zeker is, is dat elk
individu op de een of andere manier door de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan
zal worden getroffen. Daarom is het ook heel duidelijk uit de IPCC-rapporten dat er nu onder
het mom van urgentie actie moet worden ondernomen.
Van de medeaanvragers is meer dan 30% jonger dan 30 jaar en meer dan 43% jonger dan 35
jaar. Sommige van deze jongeren zijn minderjarig. Deze medeaanvragers zullen in toenemende
mate te maken krijgen met de directe en indirecte gevolgen van de opwarming van de aarde op
mondiaal, Europees en lokaal niveau, zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. Hun leven zal
direct of indirect worden beïnvloed, hier in België, niet alleen door extreme
weersomstandigheden, maar ook door de stijging van de zeespiegel. Dit zijn echter mensen die
geen belangrijke rol hebben gespeeld bij de oorzaken van de opwarming van de aarde.
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EVRM, Okyay v. Turkije, van 12 juli 2005.
Frans Hof van Cassatie, arrest nr. 643 van 5 april 2019 (18-17.442).
Zie bijvoorbeeld IPCC 2018, SR15: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report
on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable
development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea,
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I.
Gomis, E. Lonnoy, Maycock, M. Tignor, en T. Waterfield (eds.)]. Wereld Meteorologische Organisatie, , 32 Genève,
Suisse.
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Als de noodzakelijke maatregelen om een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen en
onder de 1,5°C te blijven niet worden genomen, zullen de kosten van aanpassing en schade
grotendeels worden gedragen door deze jongeren en toekomstige generaties die het probleem
niet hebben veroorzaakt. De hier geconstateerde discriminerende paradox is dat oudere
generaties de vruchten hebben geplukt van het massale gebruik van fossiele brandstoffen, dat
tot de opwarming van de aarde heeft geleid en dat toekomstige generaties en jongeren het
zwaarst zullen worden getroffen.
Deze grote onrechtvaardigheid is voldoende om aan te tonen dat minderjarigen voldoende
belangstelling hebben voor de onderhavige zaak.
Zoals het Gerechtshof in Den Haag, Nederland, onlangs in zijn arrest van 9 oktober 2018 heeft
aangegeven:
"Het is op zijn minst aannemelijk dat de huidige generatie Nederlanders, vooral, maar niet
alleen jongeren, de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde zullen moeten
opvangen als de uitstoot van broeikasgassen niet voldoende wordt teruggedrongen"407.
De handelingsbekwaamheid van minderjarigen kan redelijkerwijs niet in twijfel worden
getrokken, zoals het Waalse Gewest probeert te doen, aangezien zij wettelijk worden
vertegenwoordigd door hun ouders.
De bevoegdheid tot het instellen van een rechtsvordering moet bestaan op het moment dat het
beroep wordt ingesteld. Wanneer de minderjarige tijdens de procedure meerderjarig wordt,
legt hij of zij een verklaring van voortzetting van de procedure af, zoals vereist.

407

Gerechtshof Den Haag van 9 oktober 2018, paragraaf 37, ECLI:NL:GDHA:2018:2591. Vrije vertaling van: “immers
zonder meer aannemelijk dat reeds de huidige generatie Nederlanders, met name doch niet uitsluitend de
jongeren onder hen, tijdens hun leven te maken zullen krijgen met de nadelige gevolgen van klimaatverandering
indien de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet adequaat wordt teruggedrongen.”
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Proefschrift van de verweerders
Weerlegging

Proefschrift van de verweerders
De Belgische Staat beweert dat hij geen enkele fout heeft begaan in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en dat de eisers niet hebben aangetoond dat in dit geval aan de
voorwaarden voor burgerlijke aansprakelijkheid is voldaan.
Hij steunt:
-

-

-

-

-

-

dat de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020
en 2030 op schema liggen;
wat betreft wat hij "andere verplichtingen" noemt, is hij van mening dat dit slechts
middelenverbintenissen zijn, bij gebrek aan duidelijke normen die een handelen of nalaten
in een specifieke zin vereisen;
dat, met betrekking tot de normaal voorzichtige en zorgvuldige beoordeling van de
wetgever, ongeacht de hogere normen die hem worden opgelegd en die hij eventueel heeft
geschonden, de rechter terughoudendheid moet betrachten om de grens van de scheiding
der machten niet te overschrijden en zich niet te mengen in de arbitrages die het optreden
van de wetgever beheersen;
dat de toetsing door de rechter geen betrekking kan hebben op het optreden van de
wetgever op een opportune basis;
dat de grenzen van de bevoegdheden van de federale regering op het gebied van
klimaatverandering moeten worden gerespecteerd;
dat het klimaatbeleid niet mag worden gevoerd zonder rekening te houden met andere
aspecten van sociale cohesie of economische ontwikkeling, aangezien de staat een
evenwicht moet vinden tussen het algemeen belang, dat ook in het recht van de Europese
Unie is verankerd;
dat in dit verband prioriteit moet worden gegeven aan de noodsituaties en doelstellingen
die op verschillende bevoegdheidsgebieden tegelijkertijd moeten worden bereikt;
dat bij de beoordeling van het criterium van een normaal zorgvuldige en voorzichtige
wetgevende bevoegdheid rekening moet worden gehouden met de context van het tijdstip
waarop de gedraging wordt gesteld, hetgeen betekent dat, zoals in het onderhavige geval
toegepast, het gedrag van de staat in de laatste jaren niet kan worden onderzocht in het
licht van de huidige technische en wetenschappelijke kennis;
dat de bepalingen van Europees recht die zouden zijn geschonden, geen rechtstreekse
werking hebben en dat particulieren er geen rechten aan kunnen ontlenen;
dat het feit dat hem geen enkele (internationale of Europese) sanctie is opgelegd, van dien
aard is dat de afwezigheid van buitencontractuele schuld van zijn kant kan worden
bevestigd;
dat niet is voldaan aan de voorwaarden waaronder zijn aansprakelijkheid op grond van de
artikelen 2 en 8 van het EVRM kan worden ingeroepen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt dit voorstel:
- dat zij alle maatregelen heeft genomen die een normaal voorzichtige en zorgvuldige
autoriteit onder dezelfde voorwaarden zou hebben genomen;
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-

-

-

-

dat er geen positieve wettelijke norm bestaat die het Gewest ertoe verplicht specifieke
klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, met uitzondering van de bepalingen van de
samenwerkingsakkoorden die tussen de gewesten en de federale staat zijn gesloten;
dat de doelstelling van het Gewest om zijn broeikasgasemissies in 2020 met 8,8% te
verminderen ten opzichte van de gemiddelde emissies over de jaren 2008, 2009 en 2010 is
bereikt;
dat in juni 2016 een Lucht-Klimaat-Energieplan werd aangenomen waarin het Gewest zich
ertoe verbond zijn broeikasgasemissies met 30% te verminderen ten opzichte van de
emissies van 1990, wat verder gaat dan de Europese doelstellingen;
dat het Gewest in het kader van de goedkeuring van de voorlopige versie van het PNEC in
december 2018 duidelijk heeft verklaard dat het bereid is een verhoging van de
emissiereductieverbintenissen van de Europese Unie van 40 naar 55% te ondersteunen en
dat het aan deze verhoging wenst deel te nemen door de oprichting van een task force die
zich zal inzetten voor de versterking van de Brusselse component van het PNEC in
verschillende economische sectoren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van oordeel dat de eisers het Tribunaal de facto verzoeken
om de uitvoering van de samenwerkingsmechanismen waarin de Bijzondere Wet op de
Institutionele Hervorming voorziet, op te leggen, terwijl het sluiten van
samenwerkingsakkoorden niet wordt opgelegd door de Bijzondere Wet en de gedaagden de
autonomie hebben om de middelen te kiezen om hun verplichtingen na te komen; dat het
Tribunaal niet bevoegd is om het sluiten van een samenwerkingsakkoord op te leggen.
Het stelt ook dat, indien de rechter kan nagaan of de wetgever de algemene zorgplicht naleeft,
het twijfelachtig is of dergelijke beoordelingen verenigbaar zijn met het beginsel van de
scheiding der machten bij afwezigheid van schending van hogere normen die een referentie
vormen. Zou de rechter de wetgever aansprakelijk kunnen stellen omdat hij, in tegenstelling tot
een goede huisvader, niet voldoende begrotingsmiddelen zou hebben toegekend om de
uitvoering van een bepaald beleid te waarborgen, vroeg de rechter zich af.
Bovendien heeft het Gewest in geen geval een fout begaan in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, in die zin dat een dergelijke fout naar behoren moet worden bewezen en
voldoende ernstig moet zijn, wat in dit geval niet het geval is.
Ten slotte zou het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade in klimaatkwesties "bijzonder
groot" zijn. De eisers zouden niet aantonen dat zij individuele schade hebben geleden die
verband houdt met een vermeende passiviteit of onvoldoende actie van de regio in het licht van
de opwarming van de aarde.
Dit kenmerk van het oorzakelijk verband zou nog duidelijker tot uiting komen in de artikelen 2
en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, met name omdat
de verzoekende partijen zich zouden beroepen op de schending van positieve verplichtingen, de
artikelen 2 en 8, die ook geen directe gevolgen zouden hebben voor zover zij deze positieve
verplichtingen opleggen.
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De artikelen 22 en 23 van de Grondwet kunnen niet rechtstreeks een vordering instellen zonder
dat ze door de wet ten uitvoer zijn gelegd en creëren geen subjectief recht op een gezond milieu,
behalve voor de verdediging van het Gewest, afgezien misschien van de ernstigste gevallen van
schade aan een kerngroep van milieukwaliteit, wat hier niet het geval is.
De in artikel 191, lid 2, punt 1, VWEU genoemde voorzorgs- en preventiebeginselen kunnen door
eisers niet voor het Gerecht van eerste aanleg worden ingeroepen bij gebreke van op basis van
deze beginselen vastgestelde normen van afgeleid Europees recht. Zij zijn ook alleen van
toepassing in geval van een kennelijke beoordelingsfout, wat hier niet het geval is.
De schending van artikel 714 van het Burgerlijk Wetboek staat niet los van die van artikel 1382
en is dus niet meer dan de schending van dat artikel.
Het Waalse Gewest beschrijft alle maatregelen die het heeft genomen om zijn
klimaatverbintenissen na te komen en is daarom van mening dat het geen enkele fout heeft
begaan.
Wat de door verzoekers aangevoerde bepalingen van het EVRM en de Grondwet betreft, is het
Gewest van mening dat verzoekers om de uitvoering van positieve verplichtingen verzoeken.
Dergelijke verplichtingen zouden echter geen rechtstreekse werking hebben en zouden geen
subjectieve rechten creëren waarop eisers aanspraak kunnen maken, aangezien de staat een
ruime beoordelingsmarge heeft.
Wat de beginselen van preventie en voorzorg betreft, deze kunnen niet op autonome basis door
personen voor de nationale rechter worden ingeroepen.
Aangezien de grondrechten en het voorzorgs- en preventiebeginsel niet rechtstreeks kunnen
worden ingeroepen, concludeert het Waalse Gewest dat de vordering van de eisers inderdaad
een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering is, wat in dit stadium reeds door de eisers is
bevestigd, ook al zullen we zien dat ze subsidiair gebaseerd zijn op de rechtstreekse schending
van de hierboven vermelde grondrechten en beginselen.
Het Gewest is van mening dat het niet mogelijk is te vragen dat de gedaagden worden gelast
het totale volume van de Belgische emissies te verminderen zonder rekening te houden met de
verdeling van de bevoegdheden tussen de entiteiten van de federale staat. Het Gewest gaat zo
ver dat het beweert dat deze bevoegdheidsverdeling voorrang zou hebben op artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, dat een overheid niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de
nalatigheid van andere partijen met andere bevoegdheden. Bovendien mag de rechter deze
entiteiten niet verplichten de bij of krachtens de Grondwet vastgestelde vormen van
samenwerking toe te passen.
Bovendien herinnert het Gewest aan de voorwaarden voor de uitvoering van de
verantwoordelijkheid van de overheid, maar maakt het een onderscheid tussen de
aansprakelijkheidsregelingen naargelang het de uitvoerende of de wetgevende macht is. De
verantwoordelijkheid van de wetgever zou niet kunnen worden behouden in het licht van een
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algemene standaard van voorzichtigheid, omdat de fundamentele functie van de rechterlijke
macht zou bestaan in de toepassing van de wet en niet in de beoordeling van de rechtvaardiging
of de verdiensten ervan, en de interventies van de wetgever het resultaat zijn van arbitrages
tussen politieke en andere overwegingen. Vreemd genoeg zouden de interventies van de
wetgever volgens het Gewest ook gebaseerd zijn op overwegingen van "de toepassing van het
regeringsprogramma, zo niet van de politieke partijen, die specifiek verband houden met de
activiteiten van het Gewest" (§198 van de conclusies van het Gewest).
Wat de schade betreft, is de regio van mening dat eisers geen aanspraak kunnen maken op het
lijden van huidige of toekomstige schade en dat de vzw Klimaatzaak alleen morele schade kan
lijden door de schade die kan worden toegebracht aan haar maatschappelijk doel, die op
gelijkwaardige wijze en niet in natura kan worden hersteld. Bovendien staat de gevorderde
schade voor geen van de partijen los van de verdediging van het algemeen belang. Ten slotte
zou het oorzakelijk verband niet worden vastgesteld.
Het Vlaamse Gewest stelt in de eerste plaats dat het beleid inzake duurzame ontwikkeling,
bedoeld in artikel 7bis van de Grondwet, een evenwicht vereist tussen de sociale, economische
en milieudimensie, zodat de maatregelen niet kunnen worden beperkt tot de bestrijding van de
klimaatverandering. Er moet een evenwicht worden gevonden.
Vreemd genoeg is het Vlaamse Gewest van mening dat de door de eisers gevraagde
emissiereducties het moeilijke evenwicht binnen de internationale gemeenschap zouden
verstoren. Alsof de naleving door België van zijn verbintenissen, of zelfs verder gaat dan zijn
verbintenissen op het vlak van de vermindering van de CO2-uitstoot het evenwicht zou kunnen
verstoren. België zal het voor de internationale gemeenschap dus hoogstens gemakkelijker
maken om haar eigen doelstellingen te bereiken, ook al weegt België natuurlijk niet erg zwaar
op alle emissies. Het is ook moeilijk te begrijpen dat het risico bestaat dat de BKG-uitstoot zich
verplaatst naar andere Europese landen waar de reductiedoelstellingen lager liggen, terwijl het
duidelijk het tegenovergestelde het geval is: België, dat zijn uitstoot in vergelijking met andere
landen meer heeft verminderd, zou kunnen lijden onder de hogere uitstoot van de andere
minder ontwikkelde landen bij de vermindering van hun uitstoot. Anderzijds profiteren deze
staten van de lagere BKG-concentratie.
Het Vlaamse Gewest ontwikkelt als geen ander het idee dat klimaatproblemen alleen
doeltreffend kunnen worden aangepakt als ze op een internationale manier worden aangepakt,
wat zeker waar is in termen van algemene doeltreffendheid, maar wat uiteraard niet belet dat
elke staat een meer gedurfd beleid voor zichzelf en voor het algemeen belang voert, zonder
noodzakelijkerwijs te moeten wachten op het sluiten van internationale verdragen, zoals Costa
Rica al jaren op dramatische wijze doet. Het is te gemakkelijk om zich te verschuilen achter het
ontbreken van verdragen of het gebrek aan ambitie om de eigen passiviteit te rechtvaardigen
wanneer alle staten over de nodige gegevens beschikken om onafhankelijk te handelen.
Wat de rechtsgeldigheid van de doelstellingen betreft waartoe België zich heeft verbonden,
betwist het Gewest het bestaan van normen of verplichtingen met rechtstreekse werking slechts
voor zover de eisers het Hof verzoeken om de verweerders te gelasten ambitieuzere
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doelstellingen te bereiken dan die welke in de internationale overeenkomsten en het
rechtskader van de Europese Unie zijn voorzien. Het merkt op dat de kritiek van de eisers in feite
gericht zou zijn tegen de doelstellingen van het internationale en Europese kader.
Wat de artikelen 2 en 8 van het EVRM betreft, ontwikkelt het Vlaamse Gewest min of meer
hetzelfde argument als de federale staat en de twee andere gewesten, maar verschuilt het zich
ook achter de noodzakelijke internationale aanpak.
Artikel 23 van de Grondwet bevat slechts een standstill-verplichting, aldus het Gewest. Deze
verplichting maakt het niet mogelijk positieve verplichtingen van de overheid te eisen.
De toepassing van het voorzorgs- en preventiebeginsel wordt eerst geanalyseerd in relatie tot
de Vlaamse wetgeving, in het bijzonder het Vlaams decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, wat erop zou wijzen dat deze te vaag geformuleerd zijn om als
rechtsgrond voor het instellen van een vordering te dienen. Wat de Europese definitie van deze
beginselen betreft, heeft het Gewest geen kennelijke beoordelingsfout gemaakt, hoewel het
heeft aangetoond dat het zich sterk heeft ingezet voor klimaatkwesties.
Wat de vermeende schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek betreft, is het Gewest
van oordeel dat het oorzakelijk verband tussen schuld en schade niet door de eisers is
vastgesteld: enerzijds zou haar klimaatbeleid slechts een marginale invloed hebben op de
productie van broeikasgassen op wereldniveau en anderzijds tonen de eisers niet aan dat de
naleving van de gevraagde doelstellingen een positieve invloed zou hebben op het mondiale
klimaatprobleem. Bovendien beweert zij in staat te zijn haar Europese doelstellingen tijdig te
verwezenlijken en beschouwt zij zich daarom als een ijverige en voorzichtige autoriteit.
Wat de schade betreft, verdedigt het Vlaamse Gewest hetzelfde argument als de andere
verweerders: er zou geen sprake zijn van geïndividualiseerde, werkelijke en zekere schade.
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Weerlegging
Beginselen inzake de burgerlijke
aansprakelijkheid van de overheid: de drie klassieke
voorwaarden
De rechtspraak van het Hof van Cassatie stelt dat de federale staat en de gefedereerde entiteiten
onderworpen zijn aan de regels van het gemene recht inzake de aansprakelijkheid en de
vergoeding van aan anderen toegebrachte schade. De artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk
wetboek, namelijk de betwisting van de aansprakelijkheid in het gemene recht, vereisen dat aan
drie voorwaarden wordt voldaan:
EERSTE VOORWAARDE
de eerste voorwaarde is het bestaan van een fout, die kan worden opgevat als een schending
van de zorgvuldigheidsplicht, beoordeeld naar het model van de "normaal voorzichtige en
zorgvuldige overheid" of als een schending van een rechtsregel, zoals geformuleerd door het Hof
van Cassatie in een arrest van 25 oktober 2004:
"de schuld van het bestuursorgaan, die op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, bestaat uit gedragingen
die, of kunnen worden beschouwd als een foutieve gedraging die moet worden beoordeeld
aan de hand van het criterium van de normaal zorgvuldige en voorzichtige administratieve
instantie die onder dezelfde voorwaarden is geplaatst, of, behoudens een
onoverwinnelijke vergissing of een andere rechtvaardigingsgrond, in strijd is met een
nationale rechtsnorm of een internationaal verdrag dat gevolgen heeft in de nationale
rechtsorde en van die autoriteit verlangt dat zij zich onthoudt of op een specifieke manier
handelt"408.
Met betrekking tot de subsidiaire beoordelingsfout die zojuist is gesteld, is het criterium
hetzelfde als het de wetgever is: "De staat kan in goede naam aansprakelijk worden gesteld voor
een onrechtmatig handelen of nalaten. Het is aan de rechter om na te gaan of de staat heeft
gehandeld als een normaal voorzichtige en zorgvuldige wetgever"409.
Bestaat er een aparte wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor de wetgever en de uitvoerende
macht?
Het Hof van Cassatie aanvaardt nu dat de Staat aansprakelijk kan worden gesteld voor de schuld
van de uitvoerende, gerechtelijke of wetgevende macht.

408

409

Cass. 25 oktober 2004, J.L.M.B., 2005, p. 638; M. Mahieu en S. van Drooghenbroeck, "La responsabilité de l'Etat
législateur", J.T., 1998, blz. 830 à 833.
Cass, 10 september 2010, beschikbaar op www.juridat.be. In zijn arrest van 9 januari 2019 heeft de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel het geval van overbevolking van de gevangenissen aangehaald.
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Verweerders betwisten niet het beginsel van hun onderwerping aan de wettelijke
aansprakelijkheidsregeling. De eisers zullen dus niet terugkomen op de evolutie van de
aansprakelijkheid van de overheid.
Het feit dat de drie bevoegdheden van de staat zijn verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen,
geeft in het onderhavige geval dus geen aanleiding tot discussies over de vraag wie van hun
respectieve wetgevers en uitvoerende organen verantwoordelijk is voor het stilzitten van de
verweerders. De eisers klagen uiteraard dat de gedaagden niet de passende maatregelen
hebben genomen, of het nu gaat om wetgevende of uitvoerende maatregelen, om het probleem
van de opwarming van de aarde op te lossen en de gevolgen die hun belangen en fundamentele
rechten schenden, te verhinderen.
Zoals blijkt, wordt de aansprakelijkheid van de wetgever op dezelfde wijze uitgeoefend als die
van de uitvoerende macht en de overheid in het algemeen, in tegenstelling tot wat het Waalse
Gewest in het bijzonder beweert, die stelt dat de aansprakelijkheid van de wetgever alleen in
het geding kan komen door de schending van een hogere norm, waarbij het criterium van de
normaal gesproken voorzichtige en voorzichtige wetgever wordt uitgesloten van de verplichting
van de wetgever om in het kader van een ruime discretionaire bevoegdheid te bemiddelen bij
het nemen van besluiten van diverse aard. Alle overheden moeten echter bij de uitoefening van
hun normatieve of uitvoerende bevoegdheden, of gewoon in hun materiële handelingen en
gedragingen, op hun niveau en overeenkomstig hun aandachts- en bevoegdheidsgebied een
beoordelingsbevoegdheid uitoefenen, meestal even ruim als die van de wetgever. De
verantwoordelijkheid van een gemeente om een ander machtsniveau te nemen zal op dezelfde
wijze worden uitgeoefend, ongeacht of het wangedrag toe te schrijven is aan de gemeenteraad
of het college van burgemeesters en schepenen van de gemeente, of aan beiden gezamenlijk.
Dit maakt nog minder duidelijk hoe verschillende criteria kunnen worden toegepast op een
wetgever en zijn of haar uitvoerende macht, aangezien deze twee bevoegdheden permanent op
elkaar inwerken: de wetgever heeft het initiatief van zijn uitvoerende macht nodig, die op zijn
beurt de door de wetgever vastgestelde normen moet toepassen; de uitvoerende macht moet
een meerderheid binnen de wetgevende macht hebben, anders zal het nauwelijks mogelijk zijn
om te regeren, en het is bekend dat als de wetgever ook het initiatiefrecht heeft, voor de
uitvoering van deze bevoegdheid een meerderheidsvergadering nodig is, een dwang die zelden
toestaat dat een initiatief van de oppositie tot de goedkeuring van een wet leidt. Het is dus
onmogelijk om de verantwoordelijkheid van de uitvoerende en de wetgevende macht voor
schadelijke passiviteit van elkaar te onderscheiden. Dit is de reden waarom de eisers de
entiteiten zelf - respectievelijk de federale staat en de gewesten - in vraag stellen, ongeacht de
respectieve verantwoordelijkheden die respectievelijk aan hun wetgever en hun regering
moeten worden toegekend.
In klimaatzaken is de jurisdictie niet alleen verdeeld tussen de gedaagden, maar ook tussen de
wetgevende en uitvoerende macht van elk van hen. Voor een aanzienlijk deel van de initiatieven
die waarschijnlijk de uitstoot van broeikasgassen zullen verminderen, is geen wettelijke
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vergunning nodig of is er al een wettelijke vergunning vereist, aangezien deze onvoldoende
wordt uitgevoerd.
Zoals in verschillende delen van deze conclusies wordt uiteengezet, vragen de eisers het Hof niet
om de gedaagden de middelen op te leggen die nodig zijn om de Belgische
klimaatverbintenissen na te komen. Hij verzoekt het Hof de verweerders te gelasten hun
bevoegdheden toe te passen in overeenstemming met wat zij relevant achten, met het overleg
dat zij noodzakelijk achten tussen de autoriteiten om ervoor te zorgen dat de uitoefening van
hun respectieve bevoegdheden optimaal wordt gecoördineerd in overeenstemming met de te
bereiken doelstellingen. Dit geldt tussen de entiteiten zelf - de federale staat en de gewesten zoals binnen deze entiteiten tussen hun wetgevende en uitvoerende bevoegdheden, en tussen
deze bevoegdheden en alle publiekrechtelijke rechtspersonen die van hen afhankelijk zijn.
Uiteindelijk zegt het Waalse Gewest niet meer dan wat de eisers zojuist hebben verklaard toen
het verklaarde dat de interventies van de wetgever ook gebaseerd zouden zijn op overwegingen
van "de toepassing van het regeringsprogramma, zo niet van de politieke partijen die specifiek
deel uitmaken van zijn activiteiten" (§ 198 van de conclusies van het Gewest). Deze verklaring
kan alleen maar worden gezien als een bevestiging dat de aansprakelijkheidsregeling van de
wetgever aan dezelfde voorwaarden moet worden onderworpen als die welke gelden voor de
aansprakelijkheid van de uitvoerende macht, aangezien de uitvoering van een programma ter
bestrijding van de opwarming van de aarde het gevolg is van de verwevenheid van hun
respectieve acties of tekortkomingen.
Tot slot moet eraan worden herinnerd dat de verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht
op dezelfde beginselen kan worden gebaseerd. In zijn arresten van 19 december 1991 en 8
december 1994 (arrest Anca II) heeft het Hof van Cassatie gepreciseerd dat "de schuld van de
magistraat, die op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aanleiding
kan geven tot de aansprakelijkheid van de staat, in de regel bestaat in gedragingen of kan
worden beschouwd als een fout in het gedrag dat moet worden beoordeeld aan de hand van het
criterium van de magistraat die normaal gesproken zorgvuldig en behoedzaam te werk gaat,
onder dezelfde voorwaarden wordt geplaatst, of, behoudens een onoverwinnelijke vergissing of
een andere rechtvaardigingsgrond, in strijd is met een norm van nationaal recht of een
internationaal verdrag dat gevolgen heeft in de nationale rechtsorde en van de rechter verlangt
dat hij zich onthoudt of vastberaden handelt"410.
Het is dan ook duidelijk dat, ongeacht de betrokken bevoegdheden - uitvoerende, wetgevende
of rechterlijke macht - dezelfde criteria in acht moeten worden genomen.
TWEEDE VOORWAARDE

410

Cass. 8 december 1994, J.T., 1995, blz. 497; zie ook Cass. 26 juni 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1166 e.v., en de
opmerkingen van D. Philippe, "betreffende de verantwoordelijkheid van de rechters"; zie ook Hoger Beroep,
Brussel, 14 januari 2000, J.L.M.B., 2000, blz. 589. en de opmerkingen van A-L. Durviaux "La responsabilité de l'Etat
pour les fautes commises par ses magistrats"; civ. Luik, 5 oktober 2000, J.L.M.B., 2000, blz.1795.

208 | 305

De tweede voorwaarde voor de handhaving van de aansprakelijkheid van de overheid heeft
betrekking op het bestaan van schade die wordt gekenmerkt door het schaden van een
subjectief recht of een eenvoudig belang.
Schadevergoeding kan in natura of een equivalent daarvan plaatsvinden.
Het Waalse Gewest betwist in dit verband dat de vzw Klimaatzaak een vergoeding in natura kan
eisen. De vzw Klimaatzaak kon naar haar aard alleen morele schade lijden door de schade die
aan haar bedrijfsdoel kon worden toegebracht, die met gelijkwaardige middelen en niet in
natura kon worden hersteld. Het is gebaseerd op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof nr.
7/2016.
In de zaak waarop het Waalse Gewest zich beroept, zou het Grondwettelijk Hof zich uitspreken
over een prejudiciële vraag, die als volgt luidt:
"De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek in strijd
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in combinatie met de artikelen
23 en 27 van de Grondwet en artikel van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, in de zin van de interpretatie dat
deze bepaling zich verzet tegen een rechtspersoon die is opgericht en die handelt ter
verdediging van een collectief belang, zoals de bescherming van het milieu of van
bepaalde elementen daarvan, voor de schade aan het collectieve belang waarvoor het is
opgericht, een morele vergoeding ontvangt die hoger is dan de symbolische vergoeding
van één euro, enkel en alleen omdat iedereen er belang bij zou hebben dat het door die
rechtspersoon verdedigde collectieve belang wordt geëerbiedigd, terwijl elke natuurlijke
of rechtspersoon in principe recht heeft op een vergoeding die in de praktijk wordt
beoordeeld in de vorm van een volledige of integrale vergoeding voor hetzelfde schadelijke
feit. "(punt B.1.1. van het arrest)
Het Hof beantwoordt de vraag als volgt:
"B.5. In de bij de verwijzende rechter aanhangige zaak werd het beroep van de vereniging
voor milieubescherming ontvankelijk verklaard, onder verwijzing naar bovengenoemd
arrest. Bovendien is de verwijzende rechter van oordeel dat een dergelijke vereniging
morele schade kan lijden in geval van schade aan het collectieve belang waarvoor zij is
opgericht. Het geschil en de prejudiciële vraag hebben uitsluitend betrekking op de
beoordeling van de schadevergoeding.
B.6.1. Op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing is op
schade ten gevolge van een misdrijf, is een persoon die door zijn schuld schade aan een
andere persoon heeft toegebracht, verplicht deze te vergoeden en heeft het slachtoffer in
het algemeen recht op volledige vergoeding van de schade die hij heeft geleden. De rechter
zal de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad in concreto beoordelen. Hij kan
zijn toevlucht nemen tot een billijke raming van de schade, op voorwaarde dat hij de
redenen opgeeft waarom hij de door het slachtoffer voorgestelde berekeningsmethode
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niet kan aanvaarden en dat hij ook vaststelt dat het onmogelijk is de schade op een andere
manier vast te stellen (Cass., 17 februari 2012, Pas. 2012, nr. 119).
B.6.2. Volgens de uitlegging van de verwijzende rechter zou artikel 1382 van het burgerlijk
wetboek zich verzetten tegen de toekenning van een morele vergoeding die hoger is dan
de symbolische vergoeding van één euro in geval van schade aan het collectieve belang
waarvoor de vereniging voor milieubescherming is opgericht, in geval van schade aan
elementen van het milieu die niet aan iemand anders toebehoren.
B.9.1. Op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is de rechter verplicht de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte schade in de praktijk te beoordelen en kan hij zijn
toevlucht nemen tot een beoordeling van de schade naar billijkheid wanneer het
onmogelijk is om anders vast te stellen.B.9.2. De beoordeling van de schade naar billijkheid
betekent dat deze zo goed mogelijk moet worden aangepast aan de concrete realiteit,
zelfs in het geval van morele schade. In dit opzicht verschilt de situatie van een
rechtspersoon niet van die van een natuurlijk persoon die morele schade lijdt, wat ook niet
met mathematische precisie kan worden vastgesteld. De rechter kan niet eenvoudigweg
aangeven dat het een moreel vooroordeel is en dat hij de schade dus ex aequo et bono
beoordeelt; hij moet de onmogelijkheid rechtvaardigen om de schade anders te
beoordelen (Cass., 22 april 2009, Pas. 2009, nr. 268).
B.10.1. Hoewel het niet mogelijk is om de geleden schade in het geval van schade aan
milieuelementen die niemand toebehoort nauwkeurig in te schatten en hoewel de morele
schade van de rechtspersoon niet samenvalt met de werkelijke ecologische schade, is het
voor de rechter niet onmogelijk om de morele schade die de vereniging voor
milieubescherming lijdt, concreet in te schatten. Zo kan zij met name rekening houden met
de statutaire doelstellingen van de vereniging, het belang van haar activiteiten en de
inspanningen die zij levert om haar doelstellingen te bereiken. Bovendien kan zij bij de
beoordeling van de aan de vereniging toe te kennen morele schadevergoeding ook
rekening houden met de ernst van de milieuschade.
B.10.2. Na de schade in de praktijk te hebben onderzocht, kan de rechter in een concreet
geval weliswaar oordelen dat een morele vergoeding van één euro voldoende is, maar
artikel 1382 van het burgerlijk wetboek aldus uitleggen dat het zich er in het algemeen
tegen verzet dat meer dan één euro aan schade wordt toegekend wanneer het morele
belang van een rechtspersoon wordt geschaad door de schade aan zijn collectief doel, de
in deze bepaling vervatte beginselen van concrete evaluatie en volledige
schadeloosstelling zijn uitgesloten, zonder enige objectieve en redelijke rechtvaardiging.
B.10.3. Een dergelijke beperking zou ook onevenredige gevolgen hebben voor de belangen
van de betrokken milieuorganisaties, die een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van
het recht op bescherming van een gezond milieu, dat in de Grondwet wordt erkend.
B.11.1. Bijgevolg schendt artikel 1382 van het burgerlijk wetboek de artikelen 10 en 11
van de Grondwet door zijn uitlegging dat het zich ertegen verzet dat een rechtspersoon
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die is opgericht en handelt ter verdediging van een collectief belang, zoals de bescherming
van het milieu of van bepaalde elementen daarvan, voor de schending van het collectieve
belang waarvoor hij is opgericht, een morele vergoeding ontvangt die hoger is dan de
symbolische vergoeding van één euro.
B.11.2. Artikel 1382 van het burgerlijk wetboek kan echter ook aldus worden uitgelegd dat
het zich er niet tegen verzet dat een rechtspersoon die is opgericht en die handelt ter
verdediging van een collectief belang, zoals de bescherming van het milieu of van
bepaalde elementen daarvan, een morele vergoeding ontvangt voor de schade aan het
collectieve belang waarvoor hij is opgericht, die hoger is dan de symbolische vergoeding
van één euro. In deze interpretatie is deze bepaling niet in strijd met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, al dan niet in combinatie met de artikelen 23 en 27 van de Grondwet en
artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens. "
Uit de motivering van het arrest van het Hof blijkt dat het Hof zich alleen heeft uitgesproken
over de vraag welk bedrag aan morele schade een vereniging kan vorderen, zonder ooit in te
gaan op de vraag of zij schadevergoeding in natura kan vorderen. Het Hof herinnert integendeel
aan het beginsel van het recht op volledige schadevergoeding en bevestigt dat verenigingen en
particulieren op het gebied van schade gelijkgesteld moeten worden. Als alleen een reparatie in
natura een volledige reparatie mogelijk maakt, zoals hier het geval is, is het vanzelfsprekend dat
reparatie in natura noodzakelijk is.
Herhalend wat eisers tijdens de discussie over hun procesbelang hebben gezegd, moet hier
worden herhaald dat de vereniging Klimaatzaak uiteraard belang heeft bij de vordering, ook
wanneer zij schadevergoeding in natura vordert en dat het absurd zou zijn om een vereniging
die zich inzet voor de bescherming van het milieu het recht te ontzeggen om schadevergoeding
te eisen voor haar schade in natura, aangezien een dergelijke compensatie vereist dat de
overheid de nodige maatregelen neemt om het milieu in stand te houden en te herstellen,
hetgeen precies overeenkomt met zowel het doel van de vereniging als de bestaansreden van
haar juridische actie. Milieuverenigingen maken zich geen zorgen over het ontvangen van één
reparatie per equivalent, d.w.z. in geld. Zij maken zich zorgen over de bescherming van het
milieu. Net als iedere persoon die schade heeft geleden, kan hij of zij uiteraard aanspraak maken
op een vergoeding per equivalent indien een vergoeding in natura onmogelijk blijkt.
Het onderhavige beroep is echter alleen ingesteld omdat eisers van mening zijn dat de gedaagde
overheidsinstanties nog steeds de nodige maatregelen kunnen nemen om de hun toegewezen
klimaatdoelstellingen te bereiken en dat zij hebben aanvaard dat zij hebben bijgedragen tot hun
vaststelling.
Voor zover nodig zal de vereniging Klimaatzaak, net als alle andere eisers, ook de vereniging
Klimaatzaak verzoeken, en niet subsidiair, wat de regelgevende inrichting betreft, om
gedaagden te veroordelen tot betaling van één symbolische euro ter vergoeding van hun
immateriële schade.
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DERDE VOORWAARDE
de derde voorwaarde is die van een oorzakelijk verband tussen schuld en schade. Volgens de
Belgische rechtspraak is het oorzakelijk verband de fout "zonder welke de schade zich niet zou
hebben voorgedaan zoals die zich in concreto heeft voorgedaan"411. De toepassing van het
causaliteitsbeginsel op deze zaak wordt hieronder nader toegelicht.

De fout in casu
➢ België leeft zijn verplichting om de mensen die op zijn grondgebied wonen niet
na, omdat het niet de maatregelen neemt die door de internationale
gemeenschap, en in het bijzonder door het IPCC, als noodzakelijk worden
erkend om een gevaarlijke opwarming te voorkomen, zodat, als dit gedrag
aanhoudt, de doelstellingen om de CO 2-uitstoot te verminderen om deze
gevaarlijke opwarming te voorkomen, niet worden en zullen worden bereikt
en er dus schade wordt berokkend aan personen en hun eigendommen, wat
ook neerkomt op een schending van de fundamentele rechten van de burger.
In de zaak Urgenda overweegt het Gerechtshof in Den Haag het volgende:
"Kort samengevat rust dus op de Staat op grond van artikel 2 EVRM de positieve
verplichting om het leven van burgers binnen zijn jurisdictie te beschermen, terwijl artikel
8 EVRM de verplichting schept om het recht op wonen en een privéleven te beschermen.
Deze verplichting geldt voor alle activiteiten, publieke en niet-publieke, die de aldus
beschermde rechten in gevaar kunnen brengen en geldt zeker als sprake is van
industriële activiteiten die naar hun aard gevaarlijk zijn. Wanneer de overheid weet dat
er sprake is van een reëel en onmiddellijk dreigend gevaar, moet de Staat preventieve
maatregelen nemen om de aantasting zoveel mogelijk te voorkomen. In het licht hiervan
zal het hof de gestelde (dreigende) klimaatgevaren beoordelen."
Dit uittreksel uit het Urgenda-arrest brengt ons tot de conclusie dat het de plicht van de staat is
om te voorkomen dat de schade die door de gevolgen van de opwarming van de aarde een
schending van de fundamentele rechten van de eisers zou vormen, zich voordoet. De staat, dat
wil zeggen alle autoriteiten die bevoegd zijn om passende maatregelen te nemen, heeft de plicht
zijn burgers te beschermen tegen de huidige en aangekondigde gevaren. Daartoe moet zij de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen nemen om deze bescherming te
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waarborgen; zij moet het gedrag van de inwoners die op haar grondgebied wonen en de
bedrijven die daar actief zijn, reguleren, als een dergelijke regeling de vereiste bescherming kan
waarborgen.
De kwestie van de opwarming van de aarde is nu de kwestie waar alle overheidsinstanties
rekening mee moeten houden, aangezien het een kwestie van het overleven van de mensheid
is. Bovendien moet de staat in zijn eigen optreden alle activiteiten die bijdragen aan de
opwarming van de aarde stopzetten, met name door zijn eigen consumptie.
De verplichting van de staat is dan ook in de eerste plaats bedoeld om zijn bijdrage te leveren
aan het voorkomen van de opwarming van de aarde door passende maatregelen te nemen om
zijn verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen na te komen. Zijn fout is dat
hij deze verplichting niet nakomt.
Subsidiair, zoals het Hof van Cassatie heeft geformuleerd en hierboven in herinnering heeft
gebracht, is er sprake van een "bestuursfout die moet worden beoordeeld aan de hand van het
criterium van het normale zorgvuldige en voorzichtige gezag onder dezelfde voorwaarden".
Zoals we zullen zien, is een hele reeks discussies die door de verweerders zijn geopend,
irrelevant voor de beoordeling van de fout, juist omdat het niet gaat om normen waarvan de
schending zou worden ingeroepen op grond van de fout van de verweerders, maar om de
kwaliteit van de normen waarvan de schending in feite de schade veroorzaakt. Dit zijn discussies
over de vraag of deze normen al dan niet rechtstreekse werking hebben, of ze positieve of
negatieve verplichtingen met zich meebrengen, of dat ze verplichtingen inzake inspannings- of
resultaatsverplichtingen opleggen.
Uit de analyse van het IPCC van de gevolgen van de opwarming van de aarde (zie hierboven de
samenvatting van deze gevolgen die door de eisers wordt voorgesteld) blijkt dat deze gevolgen
zullen worden gemeten in termen van schade aan personen en eigendommen, die ook in
aanmerking komen voor schendingen van de fundamentele rechten: overstromingen voeren nu
al huizen af, en zullen dat in toenemende mate doen, en vormen een inbreuk op het recht op
privacy, dat het recht op wonen en op huisvesting omvat, met een zware tol van mensenlevens
als gevolg. In het algemeen zullen zij het recht op een gezond milieu en het recht op een waardig
leven ondermijnen. De bezorgdheid over overstromingen in ons deel van Europa (NoordFrankrijk, België, Nederland) is niet gebaseerd op een hypothetisch risico.
De betrokken overheidsinstanties zijn zich al bewust van en denken na over het risico; afgezien
van overstromingen, hittegolven, extreme temperaturen en koude, branden, zullen veel
mensenlevens verloren gaan, ziekten - met name aandoeningen van de luchtwegen - en
handicaps; het verlies aan biodiversiteit als gevolg van de opwarming van de aarde zal de
levensomstandigheden op aarde zelf ter discussie stellen, en dit zal iedereen en ieder van ons,
en dus ook ieder van de rechthebbenden, in dit geval individueel, aangaan. In dit opzicht
benadrukken het IPCC-rapport en de door de eisers genoemde aanvullende rapporten dat ons
deel van de wereld niet minder getroffen zal worden dan andere, in tegenstelling tot wat een
deel van de bevolking erover denkt. De impact zal voelbaar zijn. Door extreme hitte en droogte,
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door het verlies aan biodiversiteit, door de opwarming en verzuring van de oceanen. Door de
stijging van de zeespiegel. Ook door de gevolgen van migratie, die zich nu al manifesteren en
zich in toenemende mate zullen blijven manifesteren, de gevolgen van de opwarming van de
aarde in regio's die meer getroffen worden dan de onze.
Onze hele samenleving heeft ook te lijden onder aanzienlijke morele schade. De eisers hebben
getuigd van angst tijdens de gesprekken over hun belang om te handelen, hebben de ... getuigd
van angst.
Het gaat hier om schade. De fout zal in het feit hebben gelegen dat onze landen niet op tijd de
maatregelen hebben genomen die de opwarming van de aarde en dus de hierboven beschreven
schade kunnen voorkomen. Deze fout zal erin bestaan dat men niet de nodige beschermende
maatregelen heeft genomen of de verbintenissen die onder meer door België zijn aangegaan,
niet is nagekomen, juist om te voorkomen dat elke burger onder deze schendingen te lijden
heeft.
Soms wordt er heftig gediscussieerd over de vraag wie van elke burger of onderneming enerzijds
en wie van de overheid anderzijds een bijdrage moet leveren aan de strijd tegen de opwarming
van de aarde. Dit is een vals en bedriegelijk debat. Alle bijdragen zijn uiteraard noodzakelijk. In
een rechtsstaat dragen de overheden echter de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden. Zij
hebben een monopolie op inperking en de bevoegdheid om normen vast te stellen om burgers
en bedrijven gedragingen op te leggen, of hen aan te moedigen bepaalde gedragingen aan te
nemen of andere niet meer te vertonen. Overheidsinterventie is daarom noodzakelijk. Ze is
onontkoombaar. Zonder positieve staatsinterventie is de strijd tegen de opwarming van de
aarde tevergeefs. Sommige burgers zijn alle hoop op staatsinterventie verloren, gezien het
gebrek aan daadkracht van de staat, gezien de vermeende gevangenneming van de staat door
de grote economische actoren, waardoor deze niet in staat zou zijn maatregelen te nemen die
indruisen tegen hun belangen, en gezien de angst die politieke leiders in onze representatieve
democratie wordt toegeschreven aan het verlies van kiezers als zij onpopulaire maatregelen
nemen.
Deze wanhopige burgers komen soms in de verleiding gewelddadige acties te ondernemen.
Anderen ondergaan het leed en komen in een depressie terecht. Weer anderen kiezen ervoor
om te stemmen voor partijen die extreme en simplistische oplossingen bieden, in de hoop op
deze manier gehoord te worden.
Steeds meer burgers wenden zich tot justitie, het laatste bastion van bescherming waar zij hun
hoop op vestigen; de laatste hoop dat een overheid de andere (wetgevende en uitvoerende)
machten kan dwingen de verplichtingen die ze tegenover de internationale gemeenschap zijn
aangegaan na te komen, juist om burgers te beschermen tegen huidige en toekomstige schade.
En dit, ook al waren deze toezeggingen alleen gedaan onder druk van de publieke opinie, of van
andere staten, of om andere redenen.
Deze verbintenissen van de Staten, en in het bijzonder van de Belgische Staat, zijn de maatstaf
voor het gedrag dat zij moeten aannemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde, of het
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nu gaat om de te nemen wettelijke en reglementaire maatregelen, het de facto gedrag dat erin
bestaat een einde te maken aan de subsidiëring van economische activiteiten op basis van
koolstof, het subsidiëren van koolstofneutrale activiteiten, of om ervoor te zorgen dat zij in hun
eigen activiteiten elk gedrag uitsluiten dat bijdraagt aan de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in hun
eigen aankoopgedrag als consument, enz.
Het normaal gesproken behoedzame en toegewijde gedrag van de staat, d.w.z. de gedaagden,
in de strijd tegen de opwarming van de aarde bestaat uit de uitvoering van de wettelijke en
materiële maatregelen die België in staat zullen stellen gevaarlijke opwarming, zoals hierboven
gedefinieerd in deze conclusies, te voorkomen en/of de aangegane verbintenissen na te komen.
Een verzuim van de staat op dit punt is noodzakelijkerwijs onrechtmatig.
Men mag niet vergeten dat de staten zich ertoe verbonden hebben een resultaat te bereiken:
zoals in het Akkoord van Parijs wordt gesteld, "om de wereldwijde temperatuurstijging ver onder
de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden", maar ook "om de inspanningen voort te
zetten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, hetgeen de risico's en gevolgen van de
klimaatverandering aanzienlijk zou verminderen".
Deze verplichtingen worden aangevuld met de volgende verplichtingen:
-

zo snel mogelijk een maximum bereiken in de wereldwijde uitstoot, in het besef dat dit in
ontwikkelingslanden langzamer zal gaan;
vervolgens een snelle vermindering van de uitstoot bereiken, gebaseerd op de beste
beschikbare wetenschappelijke gegevens.

De drempel van 2°C mag derhalve niet worden misbruikt om de landen in staat te stellen de
marge, waardoor het mogelijk zou zijn de opwarming van de aarde te laten stijgen tot 2°C,
volledig te benutten. Deze drempel is een grens waar akkoorden over bestaan dat die niet zal
worden bereikt. De grenswaarde die niet mag worden overschreden, blijft 1,5°C, anders zal deze
gevaarlijke opwarming zich voordoen.
De middelen die moeten worden ingezet om dit resultaat te bereiken zijn toezeggingen van
staten om hun broeikasgasemissies te verminderen. Dit zijn dan ook de maatregelen die België
in staat zullen stellen om met name zijn emissies met de overeengekomen hoeveelheid te
verminderen. Deze emissiereductie moet zelf worden gezien als een te bereiken resultaat.
Het is nu perfect mogelijk om in elke staat het overheidsbeleid te bepalen dat het mogelijk
maakt om dit resultaat te bereiken. Op deze premisse, die door de gemeenschap van staten is
aanvaard bij het sluiten van het Akkoord van Parijs en door de bekrachtiging ervan door elke
staat, met inbegrip van België, zijn de verbintenissen van de staten gebaseerd. België heeft een
gebrek aan standvastigheid in het overheidsbeleid.
Ondanks het feit dat de conclusies van de gedaagden een aantal maatregelen vermelden die zijn
genomen en bedoeld zijn om de Belgische broeikasgasemissies te verminderen, tonen zij niet
aan dat de combinatie van deze beleidsmaatregelen het mogelijk zal maken het opgelegde
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resultaat te bereiken. En terecht: de eisers hebben hierboven aangetoond dat alle bevindingen
die vandaag beschikbaar zijn, erop wijzen dat België geen van zijn doelstellingen zal bereiken,
noch voor 2020, noch, in rampzalige mate, voor 2030. Hoe komt deze situatie tot stand? Dit is
te wijten aan een duidelijk gebrek aan politieke wil om de aangegane verplichtingen na te
komen, aan het feit dat er geen coördinatie is tussen de verweerders om een onderling
afgestemd en gecoördineerd beleid te ontwikkelen in de noodzakelijke richting, en aan het feit
dat geen van de verweerders, binnen zijn bevoegdheidsgebied, zijn eigen maatregelen heeft
ontworpen om het resultaat te bereiken.
De Belgische burgers hebben hun bezorgdheid geuit over deze situatie. Tussen december 2018
en maart 2019 werden in het hele land maar liefst 20 burger- en studentendemonstraties
georganiseerd om de passiviteit van de verweerders aan de kaak te stellen.
Tijdens de mars die op 2 december 2018 werd georganiseerd, demonstreerden zo'n 75.000
Belgen in de straten van Brussel om de gedaagden op te roepen om passende maatregelen te
nemen als reactie op de opwarming van de aarde.
Een historische mobilisatie met als enig doel om van de gedaagden te verkrijgen dat zij hun
verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de verplichtingen die zij zijn aangegaan.
Tevergeefs, tot nu toe, zodanig dat het ontwerp tot wijziging van artikel 7bis van de Grondwet
en het ontwerp van de klimaatwet dat door verschillende Belgische academici werd ingediend
om het beheer van het Belgische klimaatbeleid te verbeteren, niet kon worden aangenomen,
opnieuw wegens een gebrek aan politieke wil. De magistraten van de Raad van State hadden
echter het belang van deze projecten ingezien. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, heeft de
wetgevende afdeling van de Raad van State, op basis van de vaststelling dat bepaalde elementen
van het wetsontwerp ongrondwettig zijn, verschillende oplossingen voorgesteld om het project
te doen slagen, voorstellen die door bovengenoemde academici werden opgemerkt om hun
voorstellen te verbeteren. Tevergeefs.
Bovendien heeft België zich niet alleen niet echt bereid getoond om een doeltreffend
klimaatbeleid te voeren dat in overeenstemming is met de internationale verbintenissen, maar
heeft het zich ook uitdrukkelijk gedistantieerd van initiatieven om de strijd tegen de opwarming
van de aarde te versnellen, waarbij het met name weigert de verklaring te ondertekenen die in
december 2018 op de COP24 door een dertigtal landen, de zogenaamde Hoge Ambitie Coalitie,
is ondertekend. Er zij ook aan herinnerd dat de Raad heeft geweigerd om samen met Nederland
en Luxemburg een "Benelux-verklaring" te ondertekenen waarin de EU wordt opgeroepen om
meer ambitie te tonen.
De schuld van de verweerders is dus duidelijk.
1.1.1. De kwestie van het directe effect van de normen waarvan de schending wordt ingeroepen om de
schuld vast te stellen.
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Sommige gedaagden beweren dat de normen die zouden zijn geschonden, geen directe
gevolgen hebben.
In dit verband moeten de beschuldigingen aan het adres van de verweerders worden herzien.
De Belgische staat heeft zich er tegenover andere staten toe verbonden om op zijn niveau het
overheidsbeleid vast te stellen dat alle staten, als ze dat doen, in staat moet stellen om de
doelstellingen te bereiken die de gemeenschap van staten zich heeft gesteld met betrekking tot
de opwarming van de aarde. Dit zijn opwarmingsdrempels die niet mogen worden overschreden
om de gevaarlijke opwarmingsdrempel te vermijden.
Het traject van België is van dien aard dat het niet in staat zal zijn zijn verplichtingen na te komen.
Zij loopt achter wat betreft de reductie van haar emissies die moet worden waargenomen ten
opzichte van de emissies van het jaar [....]. Bovendien voorziet het aan de Europese Commissie
voorgelegde NEKP-ontwerp in ontoereikende maatregelen, zelfs met betrekking tot de
verplichtingen die voortvloeien uit de Europese doelstellingen, die op zich al veel te weinig zijn
om een gevaarlijke opwarming te voorkomen. De Commissie bevestigt dat.
De Belgische staat is zijn verplichtingen niet nagekomen. Dit is een schending van haar eigen
verplichtingen met betrekking tot wat nodig is om deze gevaarlijke opwarming en haar
internationale verplichtingen te voorkomen. Dit is geen schending van Belgische of
internationale normen. Het gaat er dus niet om of deze normen rechtstreeks van invloed zijn.
Dit zijn slechts toezeggingen van België. Het was niet wettelijk verplicht om dit te doen. Zij hield
zich vrijelijk aan de benadering van de gemeenschap van staten, zij hield zich vrijelijk aan de
definitie van het doel en zij hield zich vrijelijk aan de inspanningen die van elk individu werden
gevraagd om het doel te bereiken. Daartoe heeft zij het Akkoord van Parijs vrijelijk bekrachtigd.
Zij heeft niet één gelegenheid gemist om, tegen de realiteit in (zie supra), te beweren dat zij tot
de groep van ambitieuze staten behoorde. Dit toont de vrijheid van haar lidmaatschap.
Maar buiten de internationale arena, als het gaat om het nemen van de nodige maatregelen in
eigen land, is het een mislukking. Wat de redenen ook zijn. Tegen de vaststelling is geen beroep
mogelijk. En het zijn niet de eisers die dat zeggen. De fout is er. De eisers zullen dus niet stilstaan
bij kwesties van rechtstreekse werking.
Het is zo dat de als dusdanig opnieuw vastgestelde schuld van de gedaagden schade
veroorzaakt, die zowel feitelijk (schendingen met betrekking tot personen en goederen) als met
betrekking tot de fundamentele rechten van de eisers - en miljoenen andere personen overigens
- wordt gedefinieerd en die niet meer kan worden gerespecteerd. Met andere woorden, de
gevolgen van de niet-nakoming door de verwerende partijen van hun verbintenissen worden
met name afgemeten aan de aanvallen op personen en goederen, maar ook aan de daaruit
voortvloeiende schending van de grondrechten zoals die voortvloeien uit de internationale
verdragen en overeenkomsten die door België en de Belgische Grondwet zijn bekrachtigd.
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1.1.2. Middelen- of resultaatsverplichting?
De vraag of de verplichtingen waaraan de gedaagden onderworpen zijn als verplichtingen van
"resultaat" of "middel" moeten worden gekwalificeerd, is in dit geval in werkelijkheid niet
relevant.
Enerzijds is het feit dat een verplichting inderdaad een "middelenverbintenis" is, niet voldoende
om de schuldenaar te ontheffen van de verplichting om al het mogelijke te doen om aan die
verplichting te voldoen. Dit is de definitie van de middelenverplichting. Uit bovenstaande
ontwikkelingen en hun weinig ambitieuze klimaatbeleid blijkt echter duidelijk dat de
verweerders niet de nodige inspanningen hebben geleverd en dat ook niet doen om onder de
1,5°C-grens te blijven.
Gezien het evoluerende karakter van de wetenschappelijke kennis op dit gebied is de
resultaatsverplichting uiteraard geen resultaatsverplichting als het resultaat wordt gemeten in
opwarmingsgraden (1,5°C of 2°C), en dit resultaat zal toch al enkele decennia niet meetbaar zijn.
Anderzijds moeten er resultaten worden bereikt in termen van broeikasgasemissiereducties, die
van jaar tot jaar meetbaar zijn en het onderwerp zijn van gepubliceerde gegevens. De verwachte
resultaten zijn, voor het gebruiksgemak, gespreid over de tijd: 2020, 2030, 2040 en 2050. De
termijn van 2020 zal nu al niet worden gehaald. En de daaropvolgende evolutie zal waarschijnlijk
chaotisch zijn, aangezien de Belgische broeikasgasemissies niet langer aanzienlijk afnemen en
daarentegen zelfs weer toenemen.
Praten over de resultaatsverplichting is daarom slechts relatief relevant. Het resultaat in termen
van emissiereducties kan alleen worden bepaald op de vastgelegde termijnen 2030 en 2050 voor
de verplichtingen inzake broeikasgasemissiereductie. Maar de kans of onmogelijkheid om het
resultaat van elke termijn te bereiken, blijkt al uit de jaarlijks gepubliceerde gegevens over de
BKG-emissies. Bij gebrek aan een passend beleid bevinden we ons vooralsnog duidelijk in een
situatie van onmogelijkheid. Wat de opwarming van de aarde zelf betreft, zullen de lidstaten
hun toezeggingen om hun emissies te verminderen later nakomen. Het zou sneller kunnen gaan
als deze verplichtingen niet in die mate worden nagekomen dat we bijdragen aan een sterke
stijging van de opwarming van de aarde. Het resultaat van de opwarming van de aarde hangt af
van een combinatie van verschillende factoren en van het beleid van alle landen ter wereld.
Daarom hebben de lidstaten collectieve toezeggingen gedaan over het te bereiken resultaat en
hebben zij de nodige maatregelen genomen om dit te bereiken.
Op dit moment is het echter duidelijk dat de gedaagden niet de nodige stappen ondernemen
om de hierboven beschreven resultaten te bereiken, in welke meeteenheid dan ook, of het nu
gaat om geformuleerde, gereduceerde emissies of de opwarming van de aarde.
Het is duidelijk dat het eindresultaat van de vraag of de opwarming van de aarde onder de 1,5°
kan worden gehandhaafd, het resultaat zal zijn van het feit dat elke staat zijn verplichtingen
nakomt. Daarom is het niet mogelijk dat elk land kan proberen compromissen te sluiten over
zijn verplichtingen door te kijken naar wat andere landen doen. De verbintenissen van een staat
zijn niet afhankelijk van de naleving van de verbintenissen door andere staten. Iedereen moet
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zijn huiswerk doen zonder te kijken naar wat anderen doen. Een staat kan zich dus niet
verschuilen achter het feit, zoals het Vlaamse Gewest, dat zijn klimaatbeleid slechts een
marginale invloed zou hebben op de productie van broeikasgassen op wereldschaal en dat de
eisers niet de positieve invloed zouden aantonen op het mondiale klimaatprobleem dat zou
voortvloeien uit het bereiken van hun doelstellingen.
Evenmin kan zij, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de eisers vragen om aan te tonen dat
haar nalatigheid heeft bijgedragen tot de verergering van de klimaatverstoring, dat de
klimatologische gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van die verergering
en dat de schade door die gebeurtenis is veroorzaakt. Het IPCC heeft hierover duidelijk bewijs
geleverd. Het beschreef nauwkeurig de schade die het gevolg zal zijn van een opwarming van
respectievelijk 1,5°, 2° en meer. Het beschreef het verschil in schade afhankelijk van het feit of
de ene of de andere opwarmingsdrempel wordt bereikt. De doelstellingen die de staten zich
hebben gesteld, zijn gedefinieerd op basis van deze schade, want als de realisatie van de schade
- de schade die nu reeds is verkregen en de schade die nog zal komen - niet was vastgesteld, zou
de definitie van de doelstellingen op het vlak van de niet te overschrijden opwarming
eenvoudigweg zinloos zijn geweest. Verwarming is slechts een onderwerp omdat het IPCC het
verband tussen opwarming en de schade die het zal veroorzaken heeft vastgesteld op basis van
de verschillende drempels die moeten worden verwacht.
Wat tussen staten van toepassing is, geldt ook tussen overheidsinstanties binnen eenzelfde
staat. Er is een overeenkomst gesloten - in lijdende zin - tussen de entiteiten van onze federale
staat over de lastenverdeling (burden sharing). Deze overeenkomst vereist dat elke entiteit op
alle relevante gebieden het passende overheidsbeleid voert om haar doelstellingen te bereiken.
Anderzijds heeft de rechter het volste recht om na te gaan of de middelen die worden ingezet
voldoende zijn om de naleving van de middelenverplichting te waarborgen....
1.1.3. Positieve en negatieve verplichtingen
De verweerders stellen dat de fundamentele rechten die met name in het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens worden erkend, inhouden dat de staten zich dienen
te onthouden van elke inbreuk op deze rechten en dat alleen dit verbod rechtstreekse werking
heeft. Er zou geen verplichting bestaan om de positieve maatregelen te nemen die nodig zijn
om de grondrechten te beschermen.
Deze discussie moet ook worden weerlegd als irrelevant. De schending van de grondrechten,
waarover wordt gediscussieerd over de vraag of er positieve of negatieve verplichtingen worden
opgelegd, is slechts het gevolg van de fout. Dit is, naast de schade aan personen en goederen,
een deel van de schade. De fout, d.w.z. "elke handeling van welke aard dan ook die door de mens
wordt begaan en schade aan anderen berokkent", is het feit dat de Belgische autoriteiten hun
klimaatverbintenissen niet zijn nagekomen. De fout, zoals het hier lijkt, is niet de schending van
de grondrechten. Het is daarom irrelevant of internationale en nationale bepalingen die de
grondrechten vastleggen negatieve of positieve verplichtingen inhouden. Deze vraag doet zich
immers voor met betrekking tot de normen waarvan de schending een fout is, wat in ons geval
niet het geval is, gezien de aansprakelijkheid van de gedaagde partijen die worden aangesproken
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wegens de schending van hun verplichting tot voorzichtigheid en zorgvuldigheidvoortvloeit uit
wat nodig is om een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen en uit de verbintenissen
die België is aangegaan om dit te bereiken, in het bijzonder door de bekrachtiging van het
Akkoord van Parijs.
1.1.4. De incidentie van de verdeling van de bevoegdheden op de wettelijke aansprakelijkheidsregeling
Alle verweerders benadrukken het feit dat het institutionele stelsel van België, dat een federale
staat is, vereist dat alle wetgevende en regelgevende bevoegdheden exclusief over de entiteiten
van de staat worden verdeeld, zodat elk van hen exclusief verantwoordelijk is voor de
uitoefening van zijn bevoegdheden en niet de gevolgen kan dragen van een fout die door een
andere entiteit is begaan. Ook benadrukken zij de versnippering van de bevoegdheden op het
gebied van klimaatverandering.
De eisers zijn het uiteraard eens met het idee dat elke verweerder aansprakelijk is voor de
uitoefening of niet-uitoefening van zijn of haar bevoegdheid.
De verdeling van de bevoegdheden kan echter geen manier zijn om verantwoordelijkheid te
ontlopen. De gedaagden beschrijven de versnippering van de klimaatjurisdictie, maar dringen
erop aan dat de mondiale klimaatjurisdictie een transversale dimensie heeft, omdat deze hun
jurisdictie op veel gebieden ter discussie stelt. Indien de eisers een schadevergoeding per
equivalent zouden vragen, zou het waarschijnlijk nodig zijn om de individuele betrokkenheid van
elke gedaagde te controleren om te bepalen welk aandeel elk van hen in de kosten van de
schadevergoeding zou moeten opnemen. Het is echter een vergoeding in natura die wordt
verzocht.
Meer in het bijzonder wordt het Hof verzocht de verweerders te gelasten de maatregelen te
nemen die hen in staat zullen stellen de Belgische klimaatdoelstellingen te bereiken, teneinde
verdere schade als gevolg van de opwarming van de aarde te voorkomen. Het spreekt voor zich
dat dit een gezamenlijke actie van de aanvragers moet zijn. De wijze waarop dit overleg wordt
gevoerd en de wijze waarop de gedaagden hun bevoegdheden zullen bundelen om het doel te
bereiken, is aan hen. Het is niet aan het Hof om het Belgische klimaatbeleid voor te schrijven,
maar om de gedaagden te dwingen de doelstellingen te halen die zij zelf hebben bepaald.
Wij zien niet in dat er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het Belgische institutionele
stelsel en het stelsel van wettelijke aansprakelijkheid, noch waarom het ene zich aan het andere
zou moeten aanpassen, noch waarom het ene zou moeten prevaleren boven het andere.
Verweerders weten dit goed, aangezien zij weten dat zij de lasten moeten delen (burden
sharing) en dat zij aan de Europese Commissie een Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP)
moeten voorleggen, waaraan elke gedaagde moet bijdragen, en moeten uitleggen hoe dit
nationale plan België in staat zal stellen om zijn doelstellingen te bereiken.
Het is niet mogelijk om het op een andere manier te doen. Tijdens de besprekingen over het
voorstel voor een "klimaatwet" in maart 2018 hebben de tegenstanders van dit voorstel, dat tot
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doel had de Grondwet en de bijzondere wet op de institutionele hervormingen tot wijziging van
de klimaatgovernance te wijzigen, gezien de onmogelijkheid voor de gedaagden om het eens te
worden over een voldoende ambitieus beleid en op termijn door het sluiten van
samenwerkingsakkoorden, deze tegenstanders - meestal van de politieke partijen die tijdens de
legislatuur van 2014-2019 regeerden - op merkwaardige wijze hun vertrouwen in de
samenwerkingsakkoorden bevestigd. Welnu, om het besluit van het Tribunaal om in te grijpen
ten uitvoer te leggen, moeten ze dan samenwerkingsovereenkomsten sluiten! Maar verschuilen
zij zich niet achter de verdeling van de bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.
In het algemeen moet eraan worden herinnerd dat de wisselwerking en verwevenheid van
bevoegdheden geen afbreuk doet aan het beginsel dat overheidsinstanties aansprakelijk kunnen
worden gesteld omdat zij op hun bevoegdheidsgebied niets doen.
Beweren dat de bevoegdheidsverdeling elke vorm van aansprakelijkheid uitsluit, komt neer op
het tenietdoen van het beginsel van verantwoordelijkheid van de overheid, ondanks het feit dat
dit beginsel door het Hof van Cassatie in zijn vaste rechtspraak wordt erkend. De bewering dat
de toewijzing van bevoegdheid in een context van versnippering geen aansprakelijkheid met
zich meebrengt, is ook problematisch vanuit het oogpunt van het begrip zelf van bevoegdheid.
Want wat is uiteindelijk een bevoegdheid? Een bevoegdheid verwijst naar "het geheel van
bevoegdheden dat door een rechtsstaat aan een overheidsinstantie wordt toegekend"412, d.w.z.
als een autoriteit om rechtsnormen te creëren. De grondwettelijke doctrine benadrukt ook dat
de bevoegdheden die in de grondwettelijke tekst zijn vastgelegd, niet alleen titels vormen die
de lokale overheden in staat stellen om op bepaalde gebieden in te grijpen.413 Peter Häberle,
Jan-Henrik Klement en Céline Romainville benadrukken dat de aard en omvang van
"bevoegdheden" meervoudig zijn. Bevoegdheden "zijn verantwoordelijkheden voor
gemeenschappen", die ook de smeltkroes van politieke idealen met betrekking tot het algemeen
belang zijn. Zij worden dus niet alleen in het vergunningenregister opgenomen, maar vormen
ook een reeks bevelen. Deze bevelen houden in dat de bevoegde gemeenschap verplicht is de
uitoefening van de rechtsmacht te waarborgen.414
De verweerders kunnen dus niet worden gevolgd wanneer zij zich aan hun respectieve
verantwoordelijkheden proberen te onttrekken door een beroep te doen op de verdeling van
de bevoegdheden. Zij moeten elk op hun eigen niveau en binnen het kader van hun eigen
bevoegdheden alle beschikbare middelen aanwenden om de doelstellingen te bereiken waartoe
zij zich hebben verbonden.
Deze conclusie geldt ongeacht de betreffende bevoegdheidsverdeling:

M.-A. Flamme, Droit administratif, T. I, Brussel, Bruylant, 1989, blz. 333, noot I.
Zie C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité, juridique, blz. 287.
414 P. Häberle, "Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre", AöR, 111, 1986, blz. 595-611 en J.-H. Klement, Funktion
und Legitimation eines Begriffs im öffentlichen Recht, Tübingen, Mohr Seibeck, 2006, blz. 381.
412
413
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-

De verdeling van de bevoegdheden tussen wetgevende en uitvoerende macht. Aangezien in
de jurisprudentie wordt erkend dat de verantwoordelijkheid van de staat evenzeer door de
wetgever als door de uitvoerende macht kan worden ingeroepen, hoeft niet te worden
gevraagd of het de uitvoerende of de wetgevende macht is die in gebreke blijft. Zij zijn
verplicht om gezamenlijk het overheidsbeleid vast te stellen dat moet worden gedefinieerd
en uitgevoerd.

-

De bevoegdheidsverdeling tussen de gedaagde autoriteiten: elk van hen is duidelijk bevoegd
voor de aangelegenheden die haar door de Belgische Grondwet of krachtens de bijzondere
wetten betreffende de institutionele hervormingen en de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten zijn toegekend. Toegegeven, de verwachte resultaten d.w.z. de naleving van de internationale verbintenissen van België - kunnen worden
verbeterd door een optimale combinatie van de uitoefening van de bevoegdheden van elk
van de betrokken autoriteiten. Het is echter mogelijk en noodzakelijk dat elk van hen
handelt, zelfs als er geen overeenstemming tussen hen bestaat. Daarom moeten de drie
verweerders tegelijkertijd worden gelast de nodige maatregelen te nemen. Het is aan hen
om te bepalen hoe ze zich organiseren.

1.1.5. Bescherming van economische belangen
De staat rechtvaardigt zijn houding door de economische belangen van het land te beschermen.
Toch zal de klimaatverandering verschillende sectoren van economische activiteit beïnvloeden.
In het verslag "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016" wordt in de
statistieken van het Europees Milieuagentschap geschat dat de jaarlijkse kosten aan het eind
van de eeuw 190 miljard euro kunnen bedragen, met een nettoverlies van naar schatting 1,8%
van het BBP en grote schade in Zuid-Europa. Volgens verschillende studies zal de
klimaatverandering leiden tot een tragere economische groei en meer armoede.
Het lijkt dan ook inconsequent dat de Belgische staat weigert maatregelen te nemen om de
gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan met het argument dat deze een
schadelijk effect zouden hebben op de economie van het land, terwijl het uitblijven van
maatregelen van de autoriteiten in feite slechts een verhoging van de kosten inhoudt waarmee
de staat over enkele jaren te maken zal krijgen.
De doctrine stelt in dit verband dat "wat de evenredigheid van de betwiste maatregel betreft,
het Hof benadrukt dat "het milieu een waarde is waarvan de verdediging een voortdurende en
duurzame belangstelling van de publieke opinie, en dus van de overheid, wekt. Aan economische
vereisten (....) mag geen voorrang worden gegeven boven milieubeschermingsoverwegingen,
met name wanneer de staat op dit gebied wetgeving heeft opgesteld. De overheid neemt dan
een verantwoordelijkheid op zich die de vorm moet aannemen van haar optreden te zijner tijd
om de milieubepalingen die zij besloten heeft ten uitvoer te leggen, niet van enig nuttig effect te
beroven."415

415

RAAD VAN EUROPA, Manual on Human Rights and the Environment, 2e editie, 2012, blz. 68.
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Bovendien is het volledig op de hoogte van de feiten dat de staat zich ertoe heeft verbonden
om de Belgische CO2-uitstoot verminderen. Als zij zich ertoe heeft verbonden - en dat is het
geval - om de opwarming van de aarde te beperken en de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen, dan is dat door de economische gevolgen van haar klimaatbeleid te hebben
gemeten. Er moest een evenwicht worden gevonden tussen de negatieve en positieve effecten,
en de economische, sociale en klimatologische aspecten. Zij heeft deze aspecten ten opzichte
van elkaar afgewogen. Als zij dat niet deed, maakte zij zich schuldig aan een onvergeeflijke
lichtheid, die haar schuld alleen maar erger maakt. In ieder geval is het in dit stadium
ontoelaatbaar om economische belangen in te roepen die, als zij een legitiem argument zouden
zijn, zouden verhinderen dat een klimaatbeleid wordt gevoerd dat een antwoord biedt op de
door de IPCC genoemde problemen.
1.1.6. De beginselen van preventie en voorzorg
1.1.6.a. Inleidende opmerking
Er zij aan herinnerd dat de Europese Unie reeds in 1996 heeft besloten om op basis van het
voorzorgsbeginsel rekening te houden met een doelstelling inzake de opwarming van de aarde.
De geschiedenis van de internationale reactie op de opwarming van de aarde, zoals voorgesteld
door de aanvragers in deze bijdragen, toont dit aan.
Er zij aan herinnerd dat het voorzorgsbeginsel416 vereist dat de staten die partij zijn,
voorzorgsmaatregelen nemen om de oorzaken van de klimaatverandering te voorzien, te
voorkomen of te beperken en de negatieve gevolgen ervan te beperken 417. Ook wordt gesteld
dat het gebrek aan absolute wetenschappelijke zekerheid niet als reden mag worden gebruikt
om de maatregelen tegen de klimaatverandering uit te stellen418. Dit voorzorgsbeginsel is ook
verankerd in andere internationale (milieu)verdragen en is ook opgenomen in het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
De discussie zou hiermoeten worden afgesloten. Het is zinloos om te ontkennen wat de
drijvende kracht is geweest achter het optreden van de internationale gemeenschap sinds het
ontstaan van haar behandeling van de opwarming van de aarde, een internationale
gemeenschap waarvan België lid is en waaraan het heeft deelgenomen.
Het voorzorgsbeginsel kan autonoom worden toegepast, maar het draagt uiteraard ook bij tot
het terugdringen van het voorzichtige en zorgvuldige gedrag dat van de staat wordt verwacht.
Het is duidelijk dat deze laatste alle noodzakelijke maatregelen moet nemen om een gevaarlijke
opwarming van de aarde te voorkomen, zelfs als er geen absolute wetenschappelijke zekerheid
bestaat. De noodzaak van het voorzorgsbeginsel is des te dringender omdat de
416
417

418

Artikel 3.3 van het UNFCCC.
Art. 1 van het UNFCCC, waarin schadelijke effecten als volgt worden gedefinieerd: "veranderingen in het fysieke
milieu of de biota als gevolg van de klimaatverandering die aanzienlijke negatieve effecten hebben op de
samenstelling, veerkracht of productiviteit van natuurlijke en beheerde ecosystemen, op het functioneren van
sociaaleconomische systemen of op de gezondheid en het welzijn van de mens".
C. Huglo, Klimaatprocessen: een wereldwijde juridische revolutie, Bruylant, 2018.
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wetenschappelijke kennis steeds heeft aangetoond dat de opwarming sneller verloopt dan
verwacht en dat de negatieve gevolgen van de opwarming ernstiger zijn dan drie of vier
decennia geleden werd verwacht. Het IPCC geeft toe dat het te optimistisch, te voorzichtig is
geweest. Daarom was het helaas noodzakelijk te erkennen dat de drempel voor gevaarlijke
opwarming uiteindelijk niet 2°C maar 1,5°C bedraagt en dat het verschil in impact tussen deze
twee drempels dramatisch is.
Daarom is het voorzorgsbeginsel vandaag de dag nog meer dan in het verleden van essentieel
belang.
In werkelijkheid zou het Tribunaal echter niet moeten nagaan of de beginselen van preventie
en voorzorg niet zijn geschonden. De vraag rijst immers niet langer, zodra België
gekwantificeerde doelstellingen heeft toegezegd: neem de nodige maatregelen om te
voorkomen dat de gevaarlijke opwarmingsdrempel wordt bereikt en garandeer een
vermindering van de broeikasgasemissies die het mogelijk maakt om dit resultaat te bereiken.
De aanpak die ertoe heeft geleid dat de staten over de hele wereld tot de conclusie zijn gekomen
dat dergelijke doelstellingen noodzakelijk zijn en dat de precieze meting en verdeling ervan over
de staten moet worden vastgesteld, houdt uiteraard ook rekening met de beginselen van
preventie en voorzorg. De presentatie van de ontwikkelingsgeschiedenis van het internationale
klimaatrecht, zoals hierboven voorgesteld door de eisers, toont dit aan. Deze aanpak bood een
oplossing voor de vraag hoe de wetenschappelijke aannames en implicaties waarmee rekening
moet worden gehouden bij de beoordeling van elk van deze twee beginselen, moeten worden
vertaald. Het is de Gemeenschap van Staten, met inbegrip van België, die het klimaatrecht heeft
gebaseerd op het voorzorgsbeginsel.
Indien deze twee beginselen hieronder toch worden besproken, dient het Tribunaal te worden
geïnformeerd over de voorwaarden voor de toepassing ervan, alsmede over de inhoud en de
juridische implicaties ervan. Op die manier zal zij de relevantie kunnen bevestigen van de aanpak
die de definitieve voorstellen zojuist hebben voorgesteld.
1.1.6.b. Inleiding
De nalatigheid van de partijen (federale staat, Waalse Gewest, Vlaamse Gewest en Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) is in strijd met het voorzorgsbeginsel of het preventiebeginsel. Deze
twee beginselen kunnen niet tegelijkertijd worden toegepast omdat het preventiebeginsel van
toepassing is wanneer er wetenschappelijke zekerheid bestaat en het voorzorgsbeginsel van
toepassing is op situaties waarin er wetenschappelijke onzekerheid bestaat. Deze twee
beginselen zijn dus verschillend, maar complementair 419.
Het doel van het milieurecht is juist om schade te voorkomen, omdat sommige milieuschade,
waaronder de klimaatverandering, onomkeerbare gevolgen heeft.420

419

E. TRUILHE-MARENGO, "Droit de l'environnement de l'Union européenne", Brussel, Larcier, 2015, blz. 142.

420

E. TRUILHE-MARENGO, ibidem, blz. 142.

224 | 305

1.1.6.c. Het principe van preventie
Het preventiebeginsel vereist dat de overheid de nodige maatregelen neemt om aanzienlijke
schade waarvoor wetenschappelijke zekerheid bestaat, te voorkomen 421.
Aangezien op het gebied van klimaatverandering de daaruit voortvloeiende schade
wetenschappelijk zeker is, zal het preventiebeginsel van toepassing zijn op de overheid. Als de
schade als gevolg van de klimaatverandering niet zeker, maar zeer waarschijnlijk is, is anders het
voorzorgsbeginsel van toepassing.
In het internationale recht komt het preventiebeginsel tot uiting in artikel 3 van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.
In de Europese wetgeving is het concept van het preventiebeginsel in 1986 in de Europese Akte
opgenomen.422 Dit beginsel is nu verankerd in artikel 191, al.
2 van het VWEU423.
In de nationale wetgeving komt dit principe tot uiting in de Waalse en Vlaamse milieudecreten
en in de federale wet op de bescherming van het mariene milieu 424. Dit beginsel, evenals het
voorzorgsbeginsel, is vastgesteld door het Hof van Beroep te Gent425.
Het preventiebeginsel kent bepaalde drempels. Zelfs wanneer het schadelijke karakter van een
gedrag is bewezen, is het noodzakelijk om het voorkomen van milieuschade te verzoenen met
economische en sociale ontwikkeling. Een van de bemiddelingstechnieken is het toestaan van
activiteiten die geen significante schade veroorzaken 426. Om in strijd met het preventiebeginsel
te zijn met de activiteiten moet er dus aanzienlijke schade ontstaan.
Het preventiebeginsel verplicht de hier genoemde partijen om te voorkomen dat hun gedrag
onomkeerbare en bepaalde schade aan het milieu toebrengt.

422

E. TRUILHE-MARENGO, ibidem, blz. 142.
Meneer PÂQUES en C. VERCHEVAL, "Aide à la décision - Évaluation des incidences sur l'environnement", Droit wallon
de l'Urbanisme, Brussel, Uitgave Larcier, 2015, blz. 518.
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E. TRUILHE-MARENGO, op. cit. , blz. 143.
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Waals milieuwetboek van 27 mei 2004, M.B., 9 juli 2004, artikel 9 juli 2004, artikel. D.1; Vlaams decreet van
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5 april 1995, M.B., 3 juni 1995, art. 1.2.1, §2; Wet van 20 januari 1999, M.B., 12 maart 1999,
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1.1.6.d. Het voorzorgsbeginsel
1.1.6.d.i.

Definitie

Tegenwoordig mag onzekerheid niet langer een belemmering vormen voor het nemen van
maatregelen om ernstige en onomkeerbare schade te voorkomen 427. Het voorzorgsbeginsel
impliceert geen perfecte kennis van het risico, maar vereist het behoud van elementen die
voldoende zekerheid bieden; het gaat hier om het voorkomen van risico's die verband houden
met waarschijnlijkheid428. Volgens N. De Sadeleer betekent het recht op een gezond milieu de
erkenning van een voorzorgsbeginsel 429.
Het voorzorgsbeginsel is hier van groot belang, omdat het niet mogelijk is om met zekerheid alle
gevolgen van de klimaatverandering voor het milieu in te schatten. Het risico is echter
voldoende zeker dat het bekend is dat de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor het
milieu en dat het voorzorgsbeginsel dus van toepassing is.
1.1.6.d.ii.

Toewijding aan het beginsel

Het voorzorgsbeginsel moet, om als een autonome regel te worden beschouwd en om de
begunstigden ervan te verplichten, aan twee voorwaarden voldoen. Dit principe moet: "worden
vastgelegd in een tekst met een normatief bereik (formele benadering) en voldoende normatief
zijn geformuleerd (inhoudelijke benadering)"430.
In de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling van 1992 wordt in haar vijftiende beginsel
gesteld dat "om het milieu te beschermen, voorzorgsmaatregelen op grote schaal door de staten
moeten worden toegepast naar gelang van hun capaciteit. In geval van ernstige of
onomkeerbare schade mag het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid geen reden
zijn om de vaststelling van doeltreffende maatregelen ter voorkoming van milieuschade uit te
stellen431.
Het voorzorgsbeginsel is ook een van de drie hoofdbeginselen die in artikel 3 van het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering worden erkend 432. Dit
voorzorgsbeginsel is ook in andere internationale verdragen opgenomen, zoals het Verdrag
inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische
Oceaan en het Verdrag van Barcelona inzake de Middellandse Zee. Deze twee verdragen

N. DE SADELEER, "L'émergence du principe de précaution", J.T., J.T., 2001, blz. 393-394.
E. TRUILHE-MARENGO, op. cit., blz. 148; N. DE SADELEER, "Le statut juridique du principe de précaution en droit
communautaire : du slogan à la règle", C.D.E., 2001/1-2, blz. 92; C.E., 18 december 2012, SPRL Immo dominique,
nr. 221.784.
429C. PIROTTE, "L'accès à la justice en matière environnementale", R.J.E.E., 2009, blz. 36 en 37.
430 N. DE SADELEER, "L'émergence du principe de précaution", op. cit., blz. 395.
431 N. DE SADELEER, ibidem, blz. 395.
432 Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gesloten te New York op 9 mei 1992,
goedgekeurd bij de Akte van 11 mei 1995, M.B., 19 maart 1996, art.
427
428
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bepalen dat de partijen voorzorgsmaatregelen moeten nemen433. In artikel 6 van het
voorontwerp van het mondiale milieupact is ook het voorzorgsbeginsel vastgelegd 434.
In het Europees recht werd het voorzorgsbeginsel voor het eerst ingevoerd in het Verdrag van
Maastricht in 1992 en is het nu vastgelegd in artikel 174, lid 2, van het EG-Verdrag (nu artikel
191 VWEU). Dit principe is geformuleerd als een indicatie, wat duidelijk aantoont dat het een
verplichting is en geen opt-outregeling.435 In een arrest van 27 januari 2009 verwijst het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens naar het voorzorgsbeginsel. 436 Dit principe wordt
ook vaak herhaald in "soft law"-instrumenten.437
Het voorzorgsbeginsel, dat is vastgelegd in artikel 174, lid 2, van het EG-Verdrag, is niet
autonoom van toepassing op de nationale autoriteiten, tenzij zij de communautaire wetgeving
waarbij dit voorzorgsbeginsel als zodanig wordt ingevoerd, moeten toepassen.
Het nationale recht verplicht zich er echter toe haar regels te interpreteren in overeenstemming
met de communautaire normen en beginselen, waaronder het voorzorgsbeginsel. 438
In het nationale recht vloeit het voorzorgsbeginsel voort uit artikel 23, derde paragraaf, tweede
en derde lid, van de Grondwet en is het vervat in een versnipperde wetgeving439 die
hoofdzakelijk betrekking heeft op de bescherming van het milieu. 440 In sommige gevallen,
waaronder dat van het Hof van Beroep te Gent, worden zowel het voorzorgsbeginsel als het
preventiebeginsel als autonome rechtsgrond aanvaard. 441 De Raad van State is ook ingenomen
met het voorzorgsbeginsel in zijn jurisprudentie. 442
In het Duitse, Franse en Nederlandse recht heeft dit beginsel ook een autonome normatieve
waarde gekregen, waardoor het rechtstreeks toepasselijk is. 443 Volgens N. De Sadeleer zal het
voorzorgsbeginsel "geleidelijk aan worden ingevoerd als regel van directe en autonome
toepassing in geschillen over overheidsbesluiten die in een context van wetenschappelijke
onzekerheid worden genomen".444

433 E. TRUILHÉ-MARENGO, op. cit., p.

149; N. DE SADELEER, "L'émergence du principe de précaution, op. cit.,

blz. 395 en 396.
F. QUILLERE-MAJZOUB, "La protection internationale de l'environnement par le droit: en marche vers un pacte
mondial", R.D.I.D.C., 2018, blz.141.
435 N. DE SADELEER, "Le statut juridique du principe de précaution en droit communautaire : du slogan à la règle", op.cit.
434

, blz. 92-93; E. TRUILHE-MARENGO, op. cit., blz. 153.
EHRM-gerecht, 27 januari 2009, Tatar/Roemenië, §78.
437 Op het gebied van de voedselveiligheid is in het Groenboek en het Witboek verduidelijkt dat de Commissie zich
zal laten leiden door het voorzorgsbeginsel.
438 N. DE SADELEER, "Le statut juridique du principe de précaution en droit communautaire : du slogan à la règle", op.cit.
439 EG, 1 december 2006, Gemeente Braives, nr. 236.240.
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440

Decreet van 5 april 1995 van het Vlaamse Gewest, op. cit., art. 1.2.1, §2; Waals Milieuwetboek
van 27 mei 2004, op. cit., art. 1.2.1, §2. D.3.

Gent, 26 juni 2001 en 20 november 2001.
10 april 2003, SA. Mobistar, nr. 118.214.
443 N. DE SADELEER, "L'émergence du principe de précaution", op cit. blz. 399.
444 N. DE SADELEER, op. cit., blz. 401.
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442EG,
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In het Franse recht is het begrip voorzorgsbeginsel terug te vinden in de Grondwet en in artikel
5 van het Milieucharter445. In Zweden is het voorzorgsbeginsel een essentieel element, een
leidend beginsel in het milieubeleid. Het is in 1999 toegevoegd aan de Zweedse
milieuwetgeving.446
1.1.6.d.iii.

Omkering van de bewijslast

Het gevolg van het voorzorgsbeginsel is een omkering van de bewijslast. Het is nu aan de
genoemde partijen om te bewijzen dat het uitblijven van maatregelen geen ernstige en
onomkeerbare risico's voor het milieu met zich meebrengt.447 Het voorzorgsbeginsel maakt het
ook gemakkelijker om te concluderen dat er sprake is geweest van nalatigheid, omdat het het
voorzorgsbeginsel versterkt, waar we het in dit geval over hebben, namelijk de schending van
het voorzorgs- en het zorgvuldigheidsbeginsel, dat de actie ondersteunt.

*
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de inertie van de verweerders een fout is in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek, omdat het voorzorgsbeginsel, dat ten
grondslag ligt aan alle maatregelen van de internationale gemeenschap ter bestrijding van de
opwarming van de aarde, hoe langer hoe meer wordt geschonden, maar steeds meer omdat het
preventiebeginsel wordt geschonden, aangezien de wetenschappelijke zekerheid over de
antropogene oorsprong van de opwarming van de aarde is bevestigd, dat de realiteit van deze
opwarming onweerlegbaar is geworden en dat de gevolgen ervan steeds meer op
wetenschappelijk niveau worden vastgesteld.
Deze beginselen worden autonoom geschonden of althans voor zover zij het mogelijk maken de
verplichting tot voorzichtigheid en zorgvuldigheid die door de verweerders is geschonden, af te
bakenen.

*
§2.

De schade

2.1

De consistentie van de schade
445

446

447

C.-O. DORON, “Le principe de précaution : de l’environnement à la santé”, Les cahiers du centre Georges
Canguilhem, 2009/1, n°3, blz. 5
D. BOURGUIGNON, Het voorzorgsbeginsel: Definities, toepassing en beheer, Diepgaande analyse door de
Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, 2015, blz. 6.
E. TRUILHE-MARENGO, op. cit., blz. 167.
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De schuld van de verweerders bestaat erin dat zij hun verbintenissen om maatregelen te nemen
om de CO2-uitstoot tot het noodzakelijke niveau terug te brengen, niet nakomen.
De schade bestaat uit de gevolgen van deze fout. De schade wordt gekenmerkt door het schaden
van een subjectief recht of een eenvoudig belang. In dit geval heeft de beschrijving van de
gevolgen van de opwarming van de aarde in de IPCC-verslagen, en met name het laatste verslag,
betrekking op beide. Het spreekt voor zich dat de gevolgen van de opwarming van de aarde van
invloed zijn op de belangen van de eisers, aangezien zij bestaan uit schade aan hun leven, hun
gezondheid, hun huizen, hun eigendommen en, in het algemeen, hun levensomstandigheden.
Het komt voor dat dit ook schendingen van hun fundamentele rechten zijn, die ook subjectieve
rechten zijn. Eisers zullen deze fundamentele rechten hieronder beschrijven in deze stukken.
Daarom is het niet de bedoeling van deze rechtsvordering om een vergoeding per equivalent te
verkrijgen. De eisers hebben geen ander doel dan van uw rechtbank een veroordeling van de
gedaagden te verkrijgen dat zij in natura hun verplichting tot voorzichtigheid en zorgvuldigheid
in acht nemen en dat zij hun verbintenissen nakomen. Alleen dit respect zal hun schade
waarschijnlijk beperken. Als de gedaagden in hun houding volharden, zodat de opwarming van
de aarde niet beperkt zou blijven tot 1,5°C, maar zou toenemen tot 2° of zelfs meer, tot 3° of
zelfs 4°, zou de schade aanzienlijk kunnen worden.

2.2

Samenvatting van de bevindingen van het IPCC
Er zij aan herinnerd dat de conclusies van de IPCC-rapporten door de internationale
gemeenschap worden beschouwd als "onweerlegbaar, niet alleen omdat zij het resultaat zijn
van het gecoördineerde werk van vele gerenommeerde deskundigen over de hele wereld, maar
ook omdat hun conclusies en voorspellingen politiek worden onderschreven door een groot
aantal partijen bij het Klimaatverdrag (de landen die het verdrag hebben ondertekend)", en dat
dit citaat van de website Climat.be werd gehaald, dat is, zoals hij zelf zegt, "de Belgische federale
website voor betrouwbare informatie over klimaatverandering" 448, een website die de
vertegenwoordigers van de Belgische regering en in het bijzonder de eerste minister op een
recente klimaatconferentie naar voor draagt.
In de IPCC-rapporten wordt derhalve vastgesteld dat de schade die elk van de eisers in deze zaak
heeft geleden, voldoende is om de rechtsgevolgen ervan te beoordelen.
In het laatste IPCC-rapport wordt dan ook uitgelegd dat we al te maken hebben met de
opwarming van de aarde. Hij dringt erop aan dat we nu zeer weinig tijd hebben om grote schade
te voorkomen, of zelfs om te voorkomen dat er natuurlijke mechanismen ontstaan die zichzelf
voeden (terugkoppelings- en versnellingseffecten), die de opwarming van de aarde
onomkeerbaar maken en die zo belangrijk zijn dat juist de omstandigheden van het leven op
aarde bevraagd worden.
448

https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/les-rapports-du-giec/2007-rapport-evaluation
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De door het IPCC beschreven schade treft alle mensen op de planeet. Ze gaan ons dus allemaal
afzonderlijk aan. Ze beïnvloeden ons natuurlijk in verschillende mate, afhankelijk van onze
locatie op de wereld, en elk van ons volgens onze eigen kenmerken en persoonlijke
kwetsbaarheid: leeftijd, gezondheidstoestand, enz. Maar niemand zal worden gespaard.

2.3

Enkele aanwijzingen voor het optreden van de schade in onze regio van Europa
De inwoners van België kunnen de indruk hebben dat ze niet of minder te lijden hebben onder
de opwarming van de aarde. De bezorgdheid neemt echter toe: Nederland overweegt de dijken
te verhogen, de burgemeester van de gemeente Synthe in Nord-Pas de Calais is verontrust en
de gemeente neemt de nodige maatregelen om overstromingen als gevolg van de
zeespiegelstijging te voorkomen. De gemeente heeft een rechtszaak tegen de Franse staat
aangespannen. België heeft regio's die lager liggen dan de zeespiegel, de zogenaamde Polders,
zoals in Synthe.
In België is onlangs een conflict uitgebroken tussen de Vlaamse Regering en de gemeente
Knokke, de eerste die een eiland voor Knokke wil aanleggen om de Belgische kust te beschermen
tegen de stijgende waterstanden als gevolg van de opwarming van de aarde.
Het is dan ook de Vlaamse Regering zelf, die een van de gedaagden vertegenwoordigt in deze
zaak, die een inschatting maakt van de dreiging van aanzienlijke schade aan ons land door de
stijgende waterstanden. In plaats van eilanden, dijken of andere beschermingsvoorzieningen te
bouwen, die aanpassingsmaatregelen zijntegen de opwarming van de aarde, zijn de
verbintenissen die België en de andere staten zijn aangegaan met betrekking tot de opwarming
van de aarde bedoeld om de opwarming van de aarde en dus de stijging van de zeespiegel te
voorkomen.

2.4

Huidige en bepaalde schade
De discussie die door de gedaagden op gang is gebracht op basis van de argumenten die op de
traditionele wijze in het aansprakelijkheidsrecht kunnen worden aangevoerd met betrekking tot
de aard van de schade: de huidige en zekere, de toekomstige en zekere of vaststelbare schade;
deze discussie lijkt hier belachelijk weinigzeggend: wanneer de schade wordt aangericht zoals
aangekondigd door het IPCC, zal de wereld een tijdperk van chaos zijn ingegaan waarin geen
enkele aansprakelijkheidsactie de minste betekenis zal hebben. Vanzelfsprekend is reparatie per
equivalent uitgesloten; de opwarming van de aarde zal het versnellingseffect ervaren die
hierboven in deze conclusies wordt genoemd en zal een punt hebben bereikt waarop de mens
waarschijnlijk alle controle over zijn toekomst zal hebben verloren.
Dat is waar we het over hebben. Het is deze evolutie die we moeten vermijden. En dat is nu,
zegt het IPCC, en niet over tien jaar. We zijn bijna op het punt aangekomen dat zelfs het moment
van een gerechtelijke procedure, zoals deze, in feite te lang is geworden om tijdig maatregelen
te kunnen treffen. In ieder geval zijn we op het laatste moment.
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Wat de gemelde schade of de verergering van de huidige schade betreft, gebeurt dit met een
wetenschappelijke precisie die het in ieder geval mogelijk moet maken deze als voldoende zeker
en vaststelbaar in de zin van de klassieke rechtspraak te beschouwen. Natuurlijk is het altijd
mogelijk om te beweren dat de realisatie van deze toekomstige schade of aangekondigde
verergering afhankelijk is van meerdere oorzaken en interacties die moeilijk te beheersen zijn.
Maar wat zeker is, is dat het uitblijven van overheidsmaatregelen om de CO2-uitstoot te
verminderen met inachtneming van de verplichtingen die zij namens ons allen zijn aangegaan,
een van de belangrijkste oorzaken van deze prestatie is en zeker ook zal zijn. Het essentiële
kenmerk van de opwarming van de aarde is ook de traagheid van de natuurlijke mechanismen
die het klimaat regelen. Wanneer de door het IPCC voorspelde schade in het geval dat de
opwarming van de aarde meer dan 1,5° bedraagt zich zal voordoen, zal het te laat zijn om deze
te herstellen, aangezien het enkele honderdduizenden jaren zal duren om terug te keren naar
de huidige omstandigheden, zelfs als de mensheid haar CO2-uitstoot volledig zou elimineren.
Om nog maar te zwijgen van de effecten van de op hol geslagen natuurlijke processen, wat zou
betekenen dat de mens alle controle over zijn levensomstandigheden zou hebben verloren. Is
het dus noodzakelijk om te wachten tot de aangekondigde schade zich voordoet alvorens de
gegrondheid van de onderhavige gerechtelijke procedure toe te geven?

2.5

Schending van de grondrechten
De schending van de legitieme belangen en rechten van de eisers is ruimschoots aangetoond.
Zij hebben duidelijk het legitieme recht om hun door de opwarming van de aarde bedreigde
levensomstandigheden in stand te houden en de staat de schuld te geven wanneer deze door
zijn schuld schade toebrengt die een schending van hun legitieme belangen en rechten vormt.
Het is dan ook slechts subsidiair dat de eisers de schade ter sprake brengen voor zover deze ook
een inbreuk vormt op de fundamentele rechten die erkend worden door de internationale
verdragen en conventies die door België bekrachtigd zijn, alsook door de Belgische Grondwet.
In de eerste plaats is deze schade een aantasting van de meest grijpbare belangen van het
gezond verstand.
Hoewel het recht op het milieu niet uitdrukkelijk wordt vermeld in het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens (hierna "het Verdrag" genoemd), is het Europees Hof
voor de rechten van de mens (hierna "het EVRM" of "het Hof" genoemd) ertoe gebracht het
recht op een schoon milieu door middel van retoriek te erkennen op grond van de artikelen 2
en 8 van hetzelfde Verdrag. Het Hof stelt dat "recente ontwikkelingen in de Europese normen op
dit gebied alleen maar bevestigen dat men zich steeds meer bewust is van de taken van de
nationale overheden op het gebied van het milieu".449 Na analyse van de jurisprudentie van het
Hof van Justitie zullen wij proberen de bescherming van de artikelen 2 en 8 van het Verdrag
inzake milieuaangelegenheden in kaart te brengen en vast te stellen in hoeverre het uitblijven
449 Winisdoerffer,

Y., "La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'environnement", in Revue
Juridique de l'Environnement, n°2, 2003, blz. 218.
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van politieke actie ten aanzien van de opwarming van de aarde een schending van deze artikelen
vormt.
2.5.1. Artikel 2 van het Verdrag
In artikel 2 van het Verdrag is in deze bewoordingen sprake van een "recht op leven":
" 1. Het recht van iedereen op leven wordt beschermd door de wet. De dood mag aan geen
enkele persoon opzettelijk worden toegebracht, behalve ter uitvoering van een door de
rechter opgelegde doodstraf, indien het misdrijf strafbaar is gesteld door deze straf.
2. De dood wordt niet geacht te zijn toegebracht in strijd met dit artikel in gevallen waarin
dit het gevolg is van het gebruik van absoluut noodzakelijk geworden geweld:
a) de verdediging van eenieder tegen onwettig geweld te waarborgen
b) een rechtmatige aanhouding te verrichten of de ontsnapping van een rechtmatig in
hechtenis genomen persoon te voorkomen;
(c) het onderdrukken, in overeenstemming met de wet, van een oproer of opstand. "
Om een schending van het recht op leven aan te tonen, is het niet nodig om het bestaan van
een overlijden aan te tonen. Het is voldoende dat de activiteit in kwestie waarschijnlijk schadelijk
is voor het milieu en dus gevaarlijk voor mensenlevens. Dit houdt de primaire plicht in om een
wettelijk en administratief kader in te stellen dat gericht is op effectieve preventie en dat het
recht op leven niet in gevaar brengt.450
In de zaak Boudaieva heeft het Hof in de positieve verplichtingen van artikel 2 van het Verdrag
de verplichting opgenomen om maatregelen te nemen om het levensgevaar als gevolg van
natuurrampen te beperken. Dit betekent dat iemand moet zijn overleden vooraleer de schade
kan worden aangetoond, maar dat het voldoende is als de staat niet de nodige maatregelen
heeft genomen om het gevaar voor het leven van zijn burgers te beperken. Het argument van
de Staat dat "de door de Staat verwachte procedurele bescherming geen betrekking heeft op alle
bedreigingen van het leven, maar alleen op ontberingen van het leven" is daarom ongegrond.
Het Hof analyseert het recht op leven in milieuzaken als het geheel van "elementen die een
mensenrecht vormen op een "gezond" milieu stricto sensu, d.w.z. een "heilzaam" milieu, dat de
voorwaarden biedt die onontbeerlijk zijn voor het leven, de gezondheid en - tot op zekere hoogte
- het welzijn van het individu".451 Zoals in het IPCC-rapport wordt geschetst, zal de
klimaatverandering de gezondheid van miljoenen mensen echter beïnvloeden, met name door
de hogere incidentie van ondervoeding, sterfte en verhoogde morbiditeit als gevolg van
hittegolven, overstromingen, stormen, droogte en veranderingen in de ruimtelijke verspreiding
van infectieuze ziektedragers. De ziekte van Lyme is voortdurend in ontwikkeling en deze
ontwikkeling wordt toegeschreven aan de opwarming van de aarde. In Frankrijk is de
knokkelkoorts opgedoken en ook malaria kan ons treffen. Deze verschillende fenomenen zullen
zeker leiden tot een verhoogde mortaliteit en een aanzienlijke daling van het welzijn. De
450

RAAD VAN EUROPA, Manual on Human Rights and the Environment, 2e editie, 2012, blz. 37-38.
Y., "La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'environnement", in Revue
Juridique de l'Environnement, n°2, 2003, blz. 228.
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positieve verplichting van de staat is dus om de opwarming van de aarde te beperken (door
middel van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen) om dodelijke
fenomenen en schade aan het welzijn te voorkomen, waarvan de frequentie en de intensiteit
zullen toenemen met het niveau van de opwarming. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat
menselijke en natuurlijke systemen meer last zullen hebben van een 2°C opwarming dan van
een 1,5°C opwarming.
Wat de realiteit en de dreiging van het gevaar betreft, bevestigen de IPCC-rapporten met
zekerheid de gevaren voor de gezondheid en het leven die de door de mens veroorzaakte
opwarming van de aarde nu al veroorzaakt en in de toekomst kunnen veroorzaken.
Wetenschappers zijn het er unaniem over eens: als er geen dringende maatregelen worden
genomen, zullen vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van de opwarming van de aarde
onvermijdelijk en onomkeerbaar zijn. Met andere woorden, hoewel de gevolgen van de
opwarming van de aarde op de zeer lange termijn worden beschouwd, ligt de urgentie niet in
de nabijheid van de dood, maar in de nabijheid van de onomkeerbaarheid van de situatie die tot
de dood leidt.
Bovendien heeft het risico vooral gevolgen voor het leven van kwetsbare mensen. Ouderen en
kinderen worden meer blootgesteld aan de opwarming van de aarde omdat ze fysiek zwakker
zijn en minder in staat om ziekte te bestrijden. Arme mensen worden ook meer getroffen omdat
ze zich geen fatsoenlijke levensstandaard kunnen veroorloven door in minder vervuilde
gebieden te wonen.
Het is ook noodzakelijk om de ernst en het bewijs van de levensbedreigende gevaren voor de
slachtoffers aan te tonen. Het bewijs van het gevaar wordt opnieuw benadrukt door de IPCCrapporten. De ernst van de schade blijkt uit de omvang van de schade, die zich uitstrekt over de
gehele Belgische bevolking. De zwaartekracht wordt onderstreept door een eventuele
onmogelijke ommezwaai.
2.5.2. Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens bepaalt dat:
"Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie. Geen inmenging van een overheidsinstantie in de uitoefening van dit
recht is toegestaan, behalve de inmenging die bij wet is voorgeschreven en die in een
democratische samenleving noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid, het economische welzijn van het land, het voorkomen van ordeverstoringen en
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of de bescherming
van de rechten van anderen".
De jurisprudentie van het Hof die voortvloeit uit de interpretatie van artikel 8 biedt geen
bescherming tegen algemene aantasting van het milieu en verleent geen recht op een gezond
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milieu op zich.452 Uit de jurisprudentie van de Commissie blijkt echter duidelijk dat zij de neiging
heeft om bepaalde garanties voor personen te erkennen ten aanzien van de schadelijke
gevolgen van verontreiniging voor hun woonplaats, in die zin dat "het spreekt vanzelf dat
ernstige milieuschade het welzijn van een persoon kan schaden en hem het genot van zijn woning
kan ontnemen op een zodanige wijze dat zijn privé- en gezinsleven wordt geschaad".453
Het Hof eist een voldoende rechtstreeks verband tussen het slachtoffer en de door de vervuiling
geleden schade454. Ook blijkt dat de bescherming van artikel 8 alleen van toepassing is als de
verontreiniging een bepaald niveau overschrijdt 455.
2.5.2.a. Het bestaan van een voldoende verband tussen de privé- en de gezinssfeer van verzoekers en de
gevolgen van de opwarming van de aarde.
In de eerste plaats betreft het eerste criterium de schending van de beschermingssfeer. Op dit
punt aanvaardt het EVRM dat milieurechten zowel binnen de privacysfeer als de bescherming
van de woning vallen. In de meeste gevallen wordt de schending van het privé- en gezinsleven
echter afgeleid uit een aanslag op de woning als gevolg van milieuoverlast.456 In zijn arrest
Giacomelli tegen Italië licht het Hof ons toe en stelt dat "het individu het recht heeft op respect
voor zijn woning, dat niet alleen is opgevat als het recht op een eenvoudige fysieke ruimte, maar
ook als het recht om er in alle rust van te genieten".
Vanwege het bijzonder brede spectrum van milieuproblemen erkent het Hof dat de schade niet
alleen materieel of lichamelijk is. In zijn arrest in de zaak Moreno Gómez tegen Spanje stelt het
Hof vast dat mogelijke inbreuken in de woning ook immateriële of onlichamelijke inbreuken
kunnen zijn, zoals geluidshinder, atmosferische emissies, geuren, straling, vrees voor een
toename van de beweerdelijk schadelijke emissies, die allemaal een inmenging in de
persoonlijke levenssfeer van verzoekers vormen.
Met betrekking tot de schaderisico's en niet de reeds bewezen schade lijkt het Hof
terughoudender om een schending van een recht, en dus de status van het slachtoffer van de
persoon met een verhoogd risico, te erkennen. In het arrest Greenpeace-Luxemburg tegen
Luxemburg wordt immers gesteld dat "slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden het risico
van een toekomstige schending een individuele aanvrager niettemin de status van slachtoffer
kan verlenen". In een recente uitspraak, Tatar tegen Roemenië, geeft het EHRM echter toe dat
het tevreden kan zijn met een "probabilistische redenering", omdat moderne ziekten worden
gekenmerkt door de veelheid van hun oorzaken. Daarom is geen absolute zekerheid over het
oorzakelijk verband vereist. Deze redenering is logisch, aangezien milieukwesties in het

452 C.E.R.M., Hatton

e.a. tegen het Verenigd Koninkrijk, 8 juli 2003, §122; C.E.R.M., Kyrtatos tegen Griekenland, 22 mei
2003, §44.
453 C.E.R.M., López Ostra tegen Spanje, 9 december 1994, §5.
454 C.E.R.M., Fadaïeva tegen Rusland, 9 juni 2005, §68.
455 Ibid.
456 N. De Sadeleer, "Grondrechten en milieubescherming in de rechtsorde van de EU en in het EVRM". ",
Europese Revue of Consumer Law, 2012, blz.39.
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algemeen en klimaatkwesties in het bijzonder het risico op schending van bepaalde rechten
(toename van extreme weersomstandigheden, toename van aandoeningen van de luchtwegen,
etc.) vaak doet toenemen, zonder dat met zekerheid kan worden gesteld dat alleen de
antropogene klimaatverandering verantwoordelijk is voor deze situatie. In deze situaties eist het
Hof eenvoudigweg dat deze wetenschappelijke onzekerheid vergezeld gaat van voldoende en
overtuigend statistisch bewijsmateriaal met betrekking tot de waarschijnlijkheid dat een
schending zich voordoet.
De door menselijke activiteiten veroorzaakte klimaatverandering valt onder deze categorie van
verschijnselen, die bepaalde tendensen versterkt, de risico's verhoogt en de kans op
verwoestende gebeurtenissen voor het leven, de gezondheid en de ontwikkeling van de mens
vergroot. De stijging van het waterpeil en de overstromingen die dit onvermijdelijk zal
veroorzaken, de vermenigvuldiging van dodelijke hittegolven, ademhalingsaandoeningen, zijn
dus allemaal fenomenen die de komende decennia steeds vaker zullen voorkomen in het geval
van een ongecontroleerde opwarming457.
Weliswaar is er sprake van een algemene aantasting van het milieu, die niet onder de
werkingssfeer van artikel 8 valt. Desalniettemin is het mogelijk om deze schendingen van de
fundamentele rechten als gevolg van de klimaatverandering voor elke aanvrager te
individualiseren. Deze individualisering werd uitgevoerd door het IPCC. Deze voorspellingen zijn
vooral gebaseerd op IPCC-voorspellingen, waarvan de conclusies een ongeëvenaard
wetenschappelijk niveau van geloofwaardigheid bezitten, en die een overzicht geven van de
meest geavanceerde kennis over klimaatverandering.
Gezondheid, waarop de inbreuk betrekking heeft, wordt door het Hof ruim geïnterpreteerd en
omvat in dit begrip ook de ongerustheid of het leed dat verzoeker over een onwettige situatie
voelt458. Het Hof is namelijk in zijn rechtspraak van oordeel dat "ernstige milieuschade een
verzoeker het genot van zijn woning volledig kan ontnemen op een zodanige wijze dat zijn privéen gezinsleven wordt geschaad, zonder dat zijn gezondheid ernstig in gevaar wordt gebracht"459.
De opwarming van de aarde brengt aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich mee en de
gevolgen daarvan zijn nu al zichtbaar. De federale site inzake klimaatverandering zelf geeft in
het bijzonder een opsomming:
Hittegolven: hittegolven hebben gevolgen voor ons systeem, zoals uitdroging,
ongemak, en zelfs sterfte en morbiditeit voor de meest kwetsbaren. Warmte heeft
uiteraard een impact op het dagelijks leven in die zin dat het zorgt voor permanente
stress voor ouders, minder lichamelijke activiteit toelaat of energiekosten met zich
meebrengt, vooral bij het gebruik van ventilatoren of koelers.
De toename van door vectoren overgedragen ziekten zoals de ziekte van Lyme,
influenza A/B, hantavirus en knokkelkoorts.

457
458

459

IPCC 2018, SR15.
C.E.R.M., 9 juin 1998, Egan, § 99 ; C.E.R.M., 2 novembre 2006, Giacomelli, § 104 ; C.E.R.M., 27 janvier 2009, Tatar
c. Roumanie, §122.
N. DE SADELEER, op. cit., blz. 41.
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Allergische aandoeningen: het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (ISP)
heeft de relatie tussen de temperatuur en de begindatum van bestuiving van de berk,
een allergene stuifmeelboom, bestudeerd. In Brussel stelden ze een opwarming in de
lente vast die verband houdt met de bestuiving in een vroeg stadium en dus met een
grotere blootstelling aan allergenen.

Ten slotte is het van belang erop te wijzen dat het verband tussen de privésfeer en inbreuken
kan worden vastgesteld op basis van beoordelingen van de gevolgen van een activiteit voor het
milieu en dat het Hof van oordeel is dat "de bijzondere gevoeligheid van de verzoeker de
voldoende directe aard van de band kan versterken"460. In het VN-rapport "World Economic and
Social Survey 2016: Resilience to climate change - an opportunity to reduce inequalities", dat in
2016 werd gepubliceerd, werd echter benadrukt dat de mensen die het grootste risico lopen op
klimaatrisico's arm, kwetsbaar en gemarginaliseerd zijn, wat het verband tussen sociale en
klimaatongelijkheden aantoont461.
2.5.2.b. Wat betreft de ernst van de inbreuk
Het arrest Fadeïeva tegen Rusland leert ons dat de inbreuk een zekere mate van ernst moet
bereiken. De beoordeling van deze drempel is relatief en hangt af van de omstandigheden van
het geval, zoals de duur van de inbreuk, de intensiteit van de inbreuk of de algemene
milieucontext.
De gevolgen van deze verandering zijn in de loop der tijd naar voren gekomen en worden vooral
exponentieel erger462. Het IPCC waarschuwt voor onomkeerbaarheid en een opwarming van de
aarde als er geen maatregelen worden genomen. Elke verdere vertraging bij de uitvoering van
de bestrijdingsmaatregelen kan immers leiden tot een overschrijding van de opwarming van de
aarde met 1,5°C. Deze conclusies werden ook bevestigd door het Milieuprogramma van de
Verenigde Naties (UNEP) in zijn rapport van 2018, waarin wordt benadrukt dat "landen vandaag
meer dan ooit dringend en ongekend actie moeten ondernemen".
2.5.2.c. De mogelijkheid zich te onttrekken
Ten slotte hecht het EVRM belang aan de vraag of er realistische mogelijkheden zijn voor een
verzoeker om zich te onttrekken aan de vervuiling 463. De eisers hebben echter geen andere
keuze dan te lijden onder de gevolgen van de broeikasgassen, aangezien deze zich over de hele
wereld hebben verspreid. Verhuizen naar een niet-verontreinigd gebied is daarom onmogelijk.

§3.

Het oorzakelijk verband

N. DE SADELEER, op.cit., blz. 40.
https://www.un.org/development/desa/fr/news/policy/wess-2016.html, geraadpleegd op 21 maart 2019.
462 IPCC 2018, SR15, geraadpleegd op 21 maart 2019.
463 EHRM, Fadayeva tegen Rusland, 9 juni 2005.
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3.1

Een onweerlegbare wetenschappelijke inventarisatie
In de Urgenda-zaak speelde de wetenschappelijke argumentatie een belangrijke rol, aangezien
deze een centrale plaats inneemt in het klimaatvraagstuk. Het grootste deel van de
wetenschappelijke expertise is afkomstig uit de rapporten van het IPCC. De conclusies van dit
panel van deskundigen worden door 195 landen en de Europese Unie erkend. De rapporten
hebben dan ook een enorme bewijskracht in gerechtelijke procedures, aangezien ze het
resultaat zijn van een compilatie van alle peer review literatuur over dit onderwerp.
In dit geval heeft de klimaatwetenschap met 100% zekerheid vastgesteld dat de planeet
opwarmt en dat de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer drastisch is toegenomen
sinds de industriële revolutie en met name de laatste 50 jaar, door menselijke activiteiten. De
wetenschap schat met 95% zekerheid dat er een verband bestaat tussen deze twee
wetenschappelijke zekerheden, namelijk tussen onze broeikasgasemissies (en dus de
concentratie van CO in de atmosfeer) en de opwarming van de aarde. De opwarming van de
aarde is dus antropogeen.
Ten slotte is met 90% zekerheid vastgesteld dat de stijging van de temperatuur tot 2° schadelijke
gevolgen zal hebben voor alle menselijke samenlevingen over de hele wereld. sHet gevaar is
groot dat deze drempel wordt overschreden, zoals het Internationaal Energieagentschap heeft
bevestigd: "Om de kans om onder de 2° te blijven reëel te houden, is vóór 2020 intensieve actie
nodig".464 Het overschrijden van deze ecologische drempels zou desastreuze en
oncontroleerbare gevolgen hebben. De ernst van het gevaar blijkt uit de mogelijk catastrofale
gevolgen van de opwarming van de aarde met 2° of meer voor de menselijke beschavingen,
zoals erkend in de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof van 2007 in Massachusetts
v. EPA "The harms associated with climate change are serious and well recognized.. the risk of
catastrophic harm, though remote, is nevertheless real"465.

3.2

Juridische argumentatie met betrekking tot het oorzakelijk verband
Volgens de VN-Mensenrechtenraad vormt het gevaar van klimaatverandering, vooral als het
meer dan 2°C bedraagt, een reële bedreiging voor de mensenrechten, in het bijzonder het recht
op gezondheid en het recht op leven 466. Hittegolven, stijgende zeespiegel, besmettelijke ziekten,
droogte en waterschaarste, voedselvoorraden zullen bijdragen tot groeiende overtredingen in
alle Europese landen. De door wetenschappers voorspelde opwarming van de aarde is
onverenigbaar met het recht op leven, gezondheid, privé- en gezinsleven.
Het is echter noodzakelijk om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen de acties (of het niethandelen) van de Belgische staat en de opwarming van de aarde. Het is duidelijk dat België niet
Agence International de l’Energie dans le rapport « Redrawing the Energy-Climate Map » van 10 juni
2013.
465 Massachusetts v. Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549 U.S. 497, 2007.
466 Resolutie 10/4 van de VN-Mensenrechtencommissie van 2009.
464
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de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld is. Dit land is dus niet het enige of zelfs het
belangrijkste land dat verantwoordelijk is voor de situatie. In feite produceert geen enkel land
voldoende broeikasgassen om als individueel verantwoordelijk te worden beschouwd. Dit is van
nature een wereldwijd probleem dat het gevolg is van de accumulatie van emissiebronnen. Alle
landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
Dit betekent echter niet dat niet elk land afzonderlijk geen wettelijke verantwoordelijkheid
heeft. Het feit dat de huidige situatie op alle staten is gebaseerd, belet niet dat elke staat wordt
erkend als wettelijk verantwoordelijk voor het leveren van inspanningen en het nemen van
concrete en doeltreffende maatregelen. Aldus, oordeelde het Hooggerechtshof van de
Verenigde Staten dat (terwijl het Milieuagentschap van de Verenigde Staten probeerde om zijn
verantwoordelijkheid te vermijden aangezien de verordeningen dat het kond afkondigen het
klimaatprobleem niet op zich zou oplossen): "terwijl het waar kan zijn dat de regelende motorvoertuigemissies niet op zich de globale verwarming zullen omkeren, volgt daaruit in geen geval
dat wij niet de jurisdictie hebben om te beslissen of EPA een plicht heeft om maatregelen te
treffen om het te vertragen of te verminderen. Een reductie van de binnenlandse emissies zou
het tempo van de wereldwijde toename van de emissies vertragen, ongeacht wat er elders
gebeurt"467.
Aangezien elke staat op zich een invloed kan hebben op zijn aandeel in de emissies en zo de
opwarming van de aarde kan verminderen of vertragen, is elke staat verantwoordelijk voor de
causaliteit van de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. De staten hebben dus een
gemeenschappelijke maar deelbare verantwoordelijkheid en de schuld kan aan elk van hen
worden toegeschreven. Dit is de redenering die de Nederlandse rechter in eerste aanleg en in
hoger beroep in de Urgenda-zaak volgt, waarin de Nederlandse staat als verantwoordelijke voor
de opwarming van de aarde wordt geacht: de emissies van elk land kunnen en moeten worden
geïdentificeerd en verminderd door middel van politieke actie. Deze conclusie strookt met het
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), waarin wordt
erkend dat het voorkomen van klimaatverandering een gemeenschappelijk belang is van alle
staten, maar dat dit feit niet afdoet aan de individuele verantwoordelijkheid van elk land om dit
doel te bereiken. Daarom berekent het UNFCCC de uitstoot van broeikasgassen per individu in
plaats van per land om vast te stellen wat ieders verantwoordelijkheid is voor de verandering
die moet worden doorgevoerd. In die zin is de verantwoordelijkheid van België veel groter dan
de globale cijfers doen vermoeden. Met andere woorden, gedeeld door het aantal Belgen zijn
de jaarlijkse broeikasgasemissies van het land aanzienlijk. Als dit niveau per hoofd van de
bevolking ooit door de hele planeet zou worden bereikt, is er geen twijfel mogelijk dat de 2°Cdrempel zou worden overschreden en dat dit rampzalige gevolgen zou hebben voor de
menselijke gemeenschappen. Als geïndustrialiseerd en ontwikkeld land, waarvan de
economische ontwikkeling gebaseerd is op een massale consumptie van fossiele brandstoffen
die broeikasgassen uitstoten, kan de Belgische staat zich in die zin niet onttrekken aan zijn
verantwoordelijkheid.

Conclusie
467

Massachusetts (n 15)

238 | 305

Concreet betekent dit dat "wettelijke bescherming (....) tegen de totale Belgische CO 2-uitstoot
alleen door de staat kan worden geboden". Het zou inderdaad materieel onmogelijk zijn om
elke broeikasgasemittent in het land aan te klagen. Als de staat niet verantwoordelijk kan
worden gesteld, kunnen we te maken krijgen met een gebrek aan een doeltreffend
rechtsmiddel, een recht dat wordt gewaarborgd door artikel 13 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens. De opwarming van de aarde is zo belangrijk dat de
staat moet handelen en doeltreffende regelgeving moet invoeren om de schadelijke gevolgen
ervan te verzachten. De jurisprudentie moet evolueren als antwoord op deze nieuwe
uitdagingen, die alleen maar toenemen in de huidige samenleving.
Wat het oorzakelijk verband tussen schuld en schade betreft, moet worden opgemerkt dat de
door de staat aangegane verbintenissen noodzakelijk zijn voor de bescherming van de bevolking.
Anders zouden ze nutteloos zijn, en de staat zou ze niet hebben genomen. De intrinsieke logica
van de verplichtingen van de staten is dat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
essentieel is om de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beperken. Onvoldoende
reducties zullen de klimaatcrisis en de gevolgen daarvan dan ook verergeren. Het niet nakomen
van de verplichtingen maakt dus noodzakelijkerwijs deel uit van de schade die door de
opwarming van de aarde wordt veroorzaakt. Het waren de staten zelf, waaronder België, die het
oorzakelijk verband vonden. De schade is er. We voelen ze allemaal. Ze zullen alleen maar erger
worden.
Bovendien lijkt het er niet op dat de gedaagden de conclusies van de IPCC, en met name het
oorzakelijk verband tussen de opwarming van de aarde en de gevolgen van deze opwarming
zoals beschreven door de IPCC, betwisten. Zoals elders in deze conclusies is uitgelegd, zou het
zeer gênant zijn om deze conclusies te betwisten, aangezien het IPCC een creatie van de staten
zelf is, met inbegrip van België. Zij ontkennen en zouden dus niet kunnen ontkennen dat er een
verband bestaat met hun schuld, namelijk dat zij geen maatregelen nemen of hebben genomen
om de opwarming van de aarde te beperken overeenkomstig de verbintenissen die zij in het
kader van het Verdrag van Parijs zijn aangegaan om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te
beperken.
Subsidiair geldt het volgende citaat uit een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens zowel voor de reikwijdte van de beschermingsplicht als voor het causaliteitsbeginsel. Het
Gerecht heeft geoordeeld dat moderne ziekten worden gekenmerkt door de veelheid van hun
oorzaken en dat in casu de wetenschappelijke zekerheid niet vergezeld ging van voldoende en
overtuigend statistisch bewijs, zodat verzoekers het bestaan van een voldoende bewezen
causaal verband niet hebben aangetoond. "Zij is echter van mening dat het bestaan van een
ernstig en substantieel risico voor de gezondheid en het welzijn van verzoekers, ondanks het
ontbreken van een causaal verband in casu, de staat er positief toe verplichtte om redelijke en
passende maatregelen te nemen ter bescherming van het recht van de betrokkenen op
eerbiediging van hun privéleven en hun woning en, meer in het algemeen, van het recht op een
gezond en beschermd milieu"468. Met andere woorden, wat betreft de maatregelen die door de
468

Tatar tegen Roemenië (aanvraagnr. 67021/01), 29 januari 2009, punten 106 en 107.
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overheid moeten worden genomen, of voor een rechtbank om een falende overheid te
veroordelen, is het voldoende dat er een reëel gevaar bestaat waarop deze maatregelen kunnen
worden toegepast. In deze zaak vragen de eisers het Gerechtshof niets anders dan de gedaagden
te gelasten de nodige maatregelen te nemen om hun verplichtingen na te komen.
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Algemeen kader: opwarming van de aarde en fundamentele rechten
Proefschrift van verweerders
Weerlegging

Algemeen kader: Opwarming van de aarde en
fundamentele rechten
Laten we de beginselen van het gewoonterechtelijke stelsel van niet-contractuele
aansprakelijkheid in herinnering roepen, dat van toepassing is op overheidsinstanties:
"de schuld van het bestuursorgaan, die op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, bestaat uit gedragingen
die, of kunnen worden beschouwd als een foutieve gedraging die moet worden beoordeeld
aan de hand van het criterium van de normaal zorgvuldige en voorzichtige administratieve
instantie die onder dezelfde voorwaarden is geplaatst, of, behoudens een
onoverwinnelijke vergissing of een andere rechtvaardigingsgrond, in strijd is met een
nationale rechtsnorm of een internationaal verdrag dat gevolgen heeft in de nationale
rechtsorde en van die autoriteit verlangt dat zij zich onthoudt of op een specifieke manier
handelt".
De eisers hebben rechtens genoegzaam aangetoond dat de aansprakelijkheid van de gedaagden
is ingegeven door hun gedrag, dat volgens de jurisprudentie moet worden geanalyseerd als een
foutief gedrag dat erin bestaat dat zij zich niet als normaal zorgvuldige en voorzichtige
autoriteiten gedragen.
De eisers zijn in overgrote meerderheid van mening dat de verweerders ook de grondwettelijke
en internationale rechtsnormen inzake de bescherming van de grondrechten hebben
geschonden. De opwarming van de aarde heeft namelijk gevolgen voor fundamentele rechten
als het recht op leven, het recht op gezondheid, het recht op wonen en privéleven en het recht
op een gezond milieu.
Door geen initiatieven te nemen om schendingen van deze rechten te voorkomen, hebben de
verweerders deze rechtstreeks geschonden en dus ook de normen die deze rechten vastleggen.
Hoewel het onderzoek naar de schending van de grondrechten zoals die door de grondwettelijke
en internationale rechtsnormen wordt gekwalificeerd, niet noodzakelijk is voor de beslechting
van het geschil, achten verzoekers het van belang deze vragen aan het Gerecht voor te leggen
met het oog op de maatschappelijke inzet van de opwarming van de aarde en derhalve voor
elke individuele verzoeker, zowel voor de vzw Klimaatzaak, gelet op haar maatschappelijk doel,
als voor verzoekers die optreden als natuurlijke personen.
Bovendien wordt in Resolutie 10/4 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en
andere internationale instrumenten, die hierboven door de auteurs zijn aangehaald, opgemerkt
dat "de gevolgen van de klimaatverandering een reeks directe en indirecte gevolgen hebben voor
het daadwerkelijke genot van de mensenrechten, waaronder het recht op leven, het recht op
voldoende voedsel, het recht op een zo hoog mogelijk niveau van gezondheid, het recht op
adequate huisvesting, het recht op zelfbeschikking en de verplichtingen op het gebied van de
mensenrechten in verband met de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, en
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eraan herinnerend dat een volk in geen geval van zijn eigen middelen van bestaan mag worden
beroofd"469.
Het is dan ook volkomen terecht dat het gedrag van de gedaagden ook een onrechtmatige
schending vormt van de grondwettelijke en internationale normen die de mensenrechten
vastleggen.

469

Algemene
Vergadering
van
de
Mensenrechtenraad,
12
mei
2009,
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.L.11_en.pdf; zie ook resolutie 7/23
van 28 maart 2008 getiteld "Mensenrechten en klimaatverandering",
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Proefschrift van verweerders
Uitgangspunt van de Belgische Staat
De Belgische staat stelt dat het recht op leven zoals vastgelegd in artikel 2 EVRM niet verward
mag worden met het recht op een behoorlijke levensstandaard en levensomstandigheden.
Zij erkent de gevaren die verbonden zijn aan de klimaatverandering, maar betwist het bestaan
van een risico van schade aan het fysieke leven van de aanvragers.
De Belgische staat beweert dat alleen een onmiddellijk en reëel risico voor het leven van
personen het mogelijk kan maken om van de autoriteiten te eisen dat zij redelijke maatregelen
nemen om een dergelijk risico te voorkomen. In dit geval zou het gevaar echter niet onmiddellijk
aanwezig zijn als de gevolgen van de opwarming van de aarde op lange termijn in aanmerking
worden genomen. Volgens de Belgische staat is het risico voor het leven van de aanvragers niet
aangetoond.
De Belgische staat beweert verder dat hij de redelijke maatregelen heeft genomen die door de
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden geëist. Een andere
bewering zou een buitensporige last voor haar betekenen.
Wat de schending van artikel 8 EVRM betreft, stelt de Belgische staat dat deze bepaling geen
rechtstreekse werking heeft wanneer er sprake is van positieve verplichtingen die de lidstaten
een ruime beoordelingsmarge laten.
Voorts benadrukt het dat het in artikel 8 EVRM verankerde recht niet uitdrukkelijk het recht op
een gezond en vreedzaam milieu erkent.
De Belgische staat dringt aan op de ruime beoordelingsmarge van de nationale autoriteiten en
op het juiste evenwicht dat moet worden gevonden tussen de concurrerende belangen van het
individu en de samenleving.
De Belgische staat betwist het bestaan van voldoende ernstige schade. Hij is van mening dat de
inbreuken een ernstige drempel van onduldbare, bijzondere en buitengewone aard moeten
hebben, wat in dit geval niet aangetoond zou kunnen worden.

Uitgangspunt van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontkent elke rechtstreekse werking in artikel 2 EVRM op
grond van het feit dat positieve verplichtingen geen rechtstreekse werking hebben en dus geen
bron van subjectieve rechten kunnen zijn.
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Subsidiair stelt het Gewest dat artikel 2 EVRM niet wordt geschonden. In dit verband benadrukt
het de individualisering van de schade en het oorzakelijk verband, aangezien dit een belangrijke
beperking is van de benadering van de grondrechten in klimaatgeschillen.
Het Gewest beweert alle maatregelen te hebben genomen die redelijkerwijs van het Gewest
kunnen worden verwacht om zijn burgers te beschermen tegen mogelijke toekomstige schade
als gevolg van de opwarming van de aarde.
Het Gewest stelt dat artikel 8 EVRM geen rechtstreekse werking heeft zolang het voorziet in
positieve verplichtingen.
Subsidiair stelt het Gewest dat artikel 8 EVRM niet wordt geschonden. Zij betoogt dat deze
bepaling de bescherming van de rechten van het individu, en niet de bescherming van het milieu
in het algemeen, vastlegt.
Volgens het Gewest zijn de schadelijke effecten van de opwarming van de aarde op het privéen gezinsleven van personen niet vastgesteld.

Uitgangspunt van het Waalse Gewest
Het Waalse Gewest ontkent elke rechtstreekse werking van de bepalingen van het EVRM in die
zin dat ze positieve verplichtingen opleggen.

Uitgangspunt van het Vlaamse Gewest
Het Vlaamse Gewest betwist de rechtstreekse werking van de artikelen 2 en 8 EVRM niet.
Het benadrukt echter de ruime beoordelingsmarge van de staten met betrekking tot hun
positieve verplichtingen.
Het Gewest is dan ook van mening dat de renteherziening binnen deze beoordelingsmarge valt.
Zij herinnerde eraan dat de klimaatverandering een kwestie is die via een internationale aanpak
moet worden aangepakt.
Het Gewest concludeert dat het risico van schending van het recht op leven en het recht op
eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet is aangetoond.
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Weerlegging
Voorwaarde: de rechtstreekse werking van de
bepalingen van de internationale instrumenten voor
de bescherming van de grondrechten
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest stellen dat deze bepalingen geen
rechtstreekse werking hebben, enkel en alleen omdat ze de overheid positieve verplichtingen
opleggen.
Dit proefschrift kan niet worden gevolgd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse
Gewest zijn immers gebaseerd op een oude theorie 470, de zogenaamde "traditionele" theorie,
die moet worden genuanceerd in het licht van de latere jurisprudentiële en leerstellige
ontwikkelingen.
Bij de "traditionele" benadering zou de rechtstreekse werking van een internationale norm
worden bepaald door een zogenaamd objectief criterium. Het is gebaseerd op de gedachte dat
de internationale norm voldoende nauwkeurig en volledig moet zijn om direct effect te hebben.
Deze aanpak levert aanzienlijke moeilijkheden op bij de praktische toepassing van de
bovengenoemde criteria. De doctrine benadrukt:
"Op basis van de intrinsieke kwaliteiten van de standaard is de beoordeling van het directe
effect abstract en gedecontextualiseerd. In dit opzicht heeft de negatieve verplichting
rechtstreekse werking (de onthouding die in de betrokken wet wordt opgelegd, laat de
staat geen beoordelingsmarge over), terwijl de positieve verplichting geen rechtstreekse
werking heeft (de mogelijkheden om een positieve bepaling af te dwingen zijn over het
algemeen talrijk)"471.
In plaats van deze starre en onpraktische benadering verdient een genuanceerdere aanpak de
voorkeur. Een deel van de doctrine stelt voor om de "traditionele"472 benadering te verlaten ten
gunste van de zogenaamde "gecontextualiseerde" benadering" 473:
"In tegenstelling tot de traditionele benadering waarbij de volledigheid en nauwkeurigheid
van een normatieve bepaling wordt beoordeeld op basis van haar formulering en het soort
470

Opgemerkt zij dat de door de oppositiepartijen aangehaalde jurisprudentie dateert uit de jaren tachtig
van de vorige eeuw.

471

S. VANDROOGHENBROCK," VI.4. - Geselecteerde stukken over de rechtstreekse toepasselijkheid van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens" in Le droit international et européen des droits de l'homme
devant le juge national, Brussel, Uitgeverij Larcier, 2014, blz. 213.
F. AUVRAY, "Is de schending van een verdrag een fout? ", J.T. 2019, nr. 6756, blz. 23.

472
473

De door de partijen aangehaalde leer (in het bijzonder I. HACHEZ, "Précision et droits de l'homme dans
l'ordre juridique belge : focus sur la notion polysémique d'effet direct", Rev. d.h. 2015) maakt precies
dit onderscheid.
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verplichting (positief of negatief) dat zij oplegt, stellen voorstanders van een
gecontextualiseerde benadering voor om dit karakter te beoordelen in het licht van de
normatieve context waarin de toepassing van de norm is vereist. Duidelijkheid en precisie
liggen in dit opzicht niet in de intrinsieke kwaliteiten van de norm, maar zijn een kenmerk
van "de relatie die deze regel onderhoudt met andere rechtsnormen die in de rechtsorde
van kracht zijn".474 Om concreet, en niet langer in abstracto, de door de norm aan de
schuldenaar toegekende beoordelingsmarge te bepalen, verbiedt de gecontextualiseerde
benadering om te veronderstellen dat positieve verplichtingen geen rechtstreekse
werking hebben en dat het rechtstreeks toepasselijke karakter van dergelijke
verplichtingen van geval tot geval moet worden beoordeeld met gebruikmaking van de in
het betrokken rechtsstelsel beschikbare middelen"475.
De bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens bevatten
de bescherming van de grondrechten, zoals het recht op leven en het recht op eerbiediging van
het privé- en gezinsleven. Het staat buiten kijf dat de lidstaten over een ruime
beoordelingsmarge beschikken om de bescherming van deze rechten te waarborgen. Deze
bepalingen hebben echter geen rechtstreekse werking indien zij positieve verplichtingen
opleggen.
Zodra de autoriteiten zich bewust worden van het bestaan van een reële bedreiging van de
rechten van individuen en geen adequate, noodzakelijke en toereikende maatregelen nemen
om de schending van deze rechten te voorkomen, kan de bescherming van deze rechten voor
de rechtbanken ongetwijfeld worden ingeroepen.
Daarom moet worden erkend dat de bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens, zoals de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens, rechtstreekse werking hebben en voor uw rechtbank kunnen
worden ingeroepen.
Een andere bewering zou betekenen dat deze fundamentele rechten elke vorm van
rechtsbescherming zouden worden ontnomen. Dit zou paradoxaal zijn, aangezien het Europees
Hof voor de rechten van de mens van personen verlangt dat zij alle nationale rechtsmiddelen
uitputtend benutten (artikel 35 EVRM). Het is dus in eerste instantie aan de nationale
rechtbanken om hen de mogelijkheid te bieden de bescherming van hun grondrechten te doen
gelden.

Schending van artikel 2 EVRM
§1.

In de wet

474

475

O. Aan SCHUTT, de uitspraakfunctie en de fundamentele rechten. Transformatie van de rechterlijke
toetsing in de Amerikaanse en Europese rechtsstelsels, Brussel, Bruylant, 1999, blz. 123.
I. HACHEZ, "Précision et droits de l'homme dans l'ordre juridique belge : focus sur la notion polysémique d'effet
direct", Rev. d.h., 2015, blz. 4.

247 | 305

Artikel 2 van het EVRM bepaalt:
1. Het recht van iedereen op leven wordt beschermd door de wet. De dood mag aan geen
enkele persoon opzettelijk worden toegebracht, behalve ter uitvoering van een door de
rechter opgelegde doodstraf, indien het misdrijf strafbaar is gesteld door deze straf.

2. De dood wordt niet geacht te zijn toegebracht in strijd met dit artikel in gevallen waarin dit
het gevolg is van het gebruik van absoluut noodzakelijk geworden geweld:
a) de verdediging van eenieder tegen onwettig geweld te waarborgen;
b) een rechtmatige aanhouding te verrichten of de ontsnapping van een rechtmatig in
hechtenis genomen persoon te voorkomen;
(c) het onderdrukken, in overeenstemming met de wet, van een oproer of opstand.
Artikel 2, lid 1, EVRM kan op twee manieren worden opgevat476:
-

Wat de negatieve verplichtingen betreft: de staat moet zich onthouden van het op
vrijwillige en onregelmatige wijze veroorzaken van de dood;
positieve verplichtingen: de staat moet de nodige maatregelen nemen om het leven van de
personen die onder zijn jurisdictie vallen, te beschermen. Daarom moet zij alle noodzakelijke
maatregelen nemen om te voorkomen dat mensenlevens onnodig in gevaar worden
gebracht.

Het lijdt geen twijfel dat milieuschade onder de werkingssfeer van artikel 2 EVRM kan vallen. In
dit verband moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen477:
-

ze hebben een directe invloed op het individu. Deze voorwaarde impliceert dat het geen
'zuivere' aanval op het milieu kan zijn, die geen directe schade toebrengt aan individuen;
ze bereiken een ernstdrempel dat het recht op leven waarschijnlijk zal beïnvloeden.

Het Europees Hof voor de rechten van de mens bepaalt dat de autoriteiten krachtens artikel 2
EVRM verplicht zijn "concrete, noodzakelijke en toereikende maatregelen"478 te nemen om het
leven van de betrokken personen te beschermen.
Van meet af aan moet het argument worden afgewezen dat het optreden van de autoriteiten
volstaat om aan te nemen dat zij hun preventieve verplichtingen zijn nagekomen.

476

477
478

Eur. Hof R.M., arrest L.C.B.B. tegen het Verenigd Koninkrijk, 9 juni 1998: "De eerste zin van artikel 2, lid 1, vereist
dat de staat zich er niet alleen van onthoudt vrijwillig en onrechtmatig de dood te veroorzaken, maar ook de
nodige maatregelen neemt om het leven van personen die onder zijn rechtsmacht vallen te beschermen (....).
Niemand heeft gesuggereerd dat de verwerende staat opzettelijk heeft getracht de dood van verzoekster te
veroorzaken. Het is dus de taak van het Hof om na te gaan of de staat in de omstandigheden van de zaak alle
nodige maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het leven van de verzoeker onnodig in gevaar wordt
gebracht."
Raad van Europa, Handboek Mensenrechten, 2012.
Eur. Hof HR, Oneryildiz tegen Turkije,
arrest van 30 november 2011, § 101.
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Dit is wat de Belgische staat in zijn belangrijkste conclusies beweert 479, namelijk dat alleen het
volledig uitblijven van een optreden van de autoriteiten kan leiden tot de erkenning van een
schending van artikel 2 EVRM.
Het staat buiten kijf dat artikel 2 EVRM niet vereist dat de staat maatregelen neemt die verder
gaan dan wat redelijk is. De a contrario-redenering dat alle redelijke maatregelen die zijn
genomen om de staat niet aansprakelijk te kunnen stellen, is echter onjuist.
Ter herinnering: artikel 2 EVRM verplicht de staat ertoe "concrete, noodzakelijke en toereikende"
maatregelen te nemen om het leven van personen te beschermen.
In de context van milieuschade heeft de jurisprudentie vooral betrekking op gevallen van
gevaarlijke activiteiten 480en natuurrampen.481 Volgens deze jurisprudentie hangt de omvang
van de positieve verplichtingen van de staat af van verschillende factoren, waaronder
de schadelijkheid van de activiteiten482;
het vermogen om te anticiperen op aanvallen op het leven: de autoriteiten "wisten of
zouden het moeten weten";
de "echte" aard van de dreiging483.
Er moet rekening mee worden gehouden dat sommige lessen uit de jurisprudentie van het Hof
over het milieu in ruime zin, hoewel ze verhelderend zijn, niet op ongedifferentieerde wijze
kunnen worden omgezet in de klimaatkwestie.
Verscheidene elementen onderscheiden klimaatgeschillen van andere milieuconflicten
waarmee het Europees Hof voor de rechten van de mens tot nu toe te maken heeft gehad.
Ten eerste, de "globale" dimensie van het probleem. De schadelijke gevolgen van de
opwarming van de aarde hebben zeker gevolgen voor de planeet als geheel. Toch draagt elke
staat in dit opzicht enige verantwoordelijkheid, met name door de emissie van broeikasgassen
die hij uitstoot.
Maar al te vaak proberen staten verwarring te zaaien door een beroep te doen op een
verwatering van de verantwoordelijkheid. Dit standpunt zou tot de absurde conclusie leiden dat,
aangezien alle lidstaten schuldig zijn, geen van hen echt schuldig zou zijn.
De autoriteiten voeren regelmatig hetzelfde argument van verdunning aan om aan te tonen dat
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de emissies en de schade die aan personen wordt
berokkend. Het is daarom noodzakelijk om kritisch te zijn over pogingen om de schade die
479
480

481

482
483

Belangrijkste conclusies van de Belgische Staat, blz. 68
Eur. Hof R.M., dec. Smaltini v. Italië, 24 maart 2015 (staalfabriek); Eur. Hof R.M., Oneryildiz tegen Turkije, arrest
van 30 november 2011 (stort).
Eur. Hof R.M., Özel e.a. tegen Turkije,
arrest, 17 november 2015 (aardbeving); Viviani e.a. tegen Italië,
24 maart 2015 (vulkaanuitbarsting); Boudaïeva e.a. tegen Rusland, 20 maart 2008 (modderstroom).
Eur. Hof R.M., Oneryildiz tegen Turkije,
arrest van 30 november 2011, § 73.
Eur. Hof R.M., Oneryildiz tegen Turkije,
arrest van 30 november 2011, § 101.
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gepaard gaat met de opwarming van de aarde tot het uiterste te individualiseren. Dit criterium
wordt niet opgelegd door de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
Het staat echter buiten kijf dat de schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde voor de
mensheid rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de uitstoot van broeikasgassen. Alleen de staten
zijn bevoegd om dit doeltreffend te bestrijden. Als zodanig draagt elke staat ontegenzeggelijk
een deel van de verantwoordelijkheid, met name wat betreft de bescherming van het leven van
personen die onder zijn rechtsmacht vallen.
Opgemerkt zij dat uit veel uitspraken van buitenlandse rechtbanken blijkt dat de vraag of de
individuele burger uitsluitend te lijden heeft onder de gevolgen van de door "zijn staat"
uitgestoten broeikasgassen niet relevant is.
Ten tweede, de "temporele" dimensie van het probleem. Sommige effecten van de opwarming
van de aarde zijn op dit moment niet direct zichtbaar, maar wel aanwezig. Het gevaar schuilt
juist in de verleiding om te doen alsof ze niet bestaan.
Een illustratie hiervan is te vinden in de conclusies van de Belgische Staat. Zij stellen dat niet is
voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2 EVRM, met name om de volgende
reden:
"Hoewel de schade van de eisers niet wordt betwist, moet worden opgemerkt dat deze
geen onmiddellijk risico vormt. De gevolgen van de opwarming van de aarde worden
immers op zeer lange termijn beschouwd en vallen niet samen met een onmiddellijk
risico"484.
Deze verklaring is onjuist. De rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens
levert voldoende bewijs dat bij het onderzoek van het gedrag van de verwerende staat op grond
van artikel 2 EVRM rekening wordt gehouden met de gevolgen op langere termijn.
In L.C.B. bijvoorbeeld beschuldigde verzoekster, die van jongs af aan aan leukemie leed, de
autoriteiten ervan dat zij haar vader aan kernproeven had laten deelnemen zonder de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen om haar gezondheid te beschermen, op een moment dat zij
niet was geboren485. In dat arrest oordeelde het Hof dat het zijn taak was "na te gaan of de Staat
in de omstandigheden van het geval alle nodige maatregelen heeft genomen om te voorkomen
dat het leven van de verzoeker onnodig in gevaar wordt gebracht"486.
Hieruit volgt dat het Hof de naleving van de vereisten van artikel 2 EVRM verifieert op het
precieze moment waarop de staat zich schuldig maakt aan het handelen of nalatigheid van de

484
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Belangrijkste conclusies van de Belgische Staat, blz. 68
Eur. Hof R.M., arrest L.C.B./Verenigd Koninkrijk, 9 juni 1998.
Eur. Hof R.M., arrest L.C.B./Verenigd Koninkrijk, 9 juni 1998. Opgemerkt zij dat het verzoek uiteindelijk nietontvankelijk is verklaard bij gebrek aan doorslaggevend bewijsmateriaal. Deze conclusie, die verband houdt met
de bijzondere omstandigheden van de zaak, doet geen afbreuk aan de opmerking dat artikel 2 EVRM de staat
verplicht het leven van personen te beschermen, zelfs niet in het geval van schendingen waarvan de gevolgen op
langere termijn worden overwogen.
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staat te handelen dat tot de schending heeft geleid. De gevolgen die hieruit voortvloeien,
kunnen zich veel later doen voelen, zonder dat de toepasselijkheid van artikel 2 EVRM ter
discussie wordt gesteld.
Ten derde, de "anticiperende" capaciteit. Klimaatgeschillen zijn een lang en kort proces. Lang,
want sommige effecten zullen nog lang niet voelbaar zijn. Kortom, omdat er nu maatregelen
moeten worden genomen om gevaren voor mensenlevens te voorkomen.
Dit is een essentiële factor bij het bepalen van de omvang van de positieve verplichtingen van
de staat in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Om het leven van mensen te beschermen
tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde moeten de autoriteiten proactief zijn.
In zijn belangrijkste conclusies haalt de Belgische Staat de jurisprudentie aan volgens welke "elke
veronderstelde bedreiging van het leven de autoriteiten, in het kader van het Verdrag, niet
verplicht om concrete maatregelen te nemen om de verwezenlijking ervan te verhinderen"487. De
Belgische staat probeert te concluderen dat de klimaatbedreiging niet onder artikel 2 EVRM zou
vallen indien de gevolgen ervan niet onmiddellijk voelbaar zouden zijn.
Het uittreksel in kwestie is uit zijn context gehaald488. Het Hof wijst er in het aangehaalde arrest
enkel op dat elke gedraging in absolute termen direct of indirect een bedreiging voor het leven
kan vormen. Van de autoriteiten kan niet worden verlangd dat zij deze hypothetische
bedreigingen voorkomen.
Bovendien doet dit niets af aan de preventieve verplichting van artikel 2 EVRM, dat de
autoriteiten verplicht om op te treden wanneer een reële en duidelijk identificeerbare
bedreiging onder hun aandacht wordt gebracht. Dit houdt in dat de autoriteiten een
anticiperend vermogen hebben, omdat ze "wisten of moesten weten" 489dat er een bedreiging
voor het leven van mensen bestond. Het Hof herinnert eraan dat "in het licht van de ten tijde
van de feiten van de zaak beschikbare wetenschappelijke kennis"490 de mate van kennis van de
risico's wordt beoordeeld.
Tot slot
Artikel 2 EVRM is van toepassing op milieudelicten die een ernstige bedreiging vormen voor het
privé- en gezinsleven van personen.
487
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Belangrijkste conclusies van de Belgische Staat, blz. 67
De zaak Osman (Eur. Hof R.M., arrest Osman tegen Verenigd Koninkrijk, 28 oktober 1998) betreft de ondervraging
van de autoriteiten in verband met een moord. Verzoeker, een lid van het slachtoffer, beschuldigde de
autoriteiten ervan dat zij, ondanks waarschuwingssignalen, de dreiging van de moordenaar voor het slachtoffer
en zijn familie niet hebben begrepen en dus niet de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen om hun leven
te beschermen. Het Hof herinnerde eraan dat het voor de politie moeilijk is om haar taken uit te voeren, gezien
de onvoorspelbaarheid van het menselijk gedrag en de operationele keuzes die moeten worden gemaakt in
termen van prioriteiten en middelen, en wees er in dit verband op dat "geen enkele dreiging" het voorwerp kan
zijn van preventieve bescherming door de autoriteiten.
Eur. Hof R.M., Oneryildiz tegen Turkije,
arrest van 30 november 2011, § 101.
Eur. Hof R.M., arrest Giacomelli tegen Italië, arrest van dinsdag 24 maart 2015, § 60.
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In het kader van het positieve aspect van artikel 2 EVRM moeten de autoriteiten de
noodzakelijke en voldoende concrete maatregelen nemen om het leven van personen in gevaar
te beschermen. De dreiging moet reëel en identificeerbaar zijn.
De omvang van de te nemen maatregelen hangt af van de context waarin zij worden genomen.
In dit opzicht hebben klimaataangelegenheden bijzondere kenmerken (globaliteit, tijdelijkheid,
anticiperend vermogen), waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de
beschermingsmaatregelen die personen die onder de rechtsmacht van de gedaagde staat vallen,
mogen verwachten.

§2.

In het onderhavige geval

2.1

De gevolgen van de opwarming van de aarde bereiken de in artikel 2 EVRM vereiste
ernstdrempel
Het recht op leven in milieuzaken kan worden geanalyseerd als het geheel van "elementen die
een mensenrecht vormen op een "gezond" milieu stricto sensu, d.w.z. op een "heilzaam" milieu,
dat voldoet aan de voorwaarden die onontbeerlijk zijn voor het leven, de gezondheid en - tot
op zekere hoogte - het welzijn van de mens"491.
Hoewel klimaatverschijnselen zich over een relatief lange periode ontwikkelen, bestaat er geen
twijfel over dat de effecten van de opwarming van de aarde ook op de kortere termijn bestaan.
Deze leiden tot het ontstaan van dodelijke fenomenen waarvan de frequentie en intensiteit
zal toenemen naarmate de opwarming van de aarde vordert492.
Prognoses in het IPCC-rapport tonen aan dat een temperatuurstijging van 0,5°C boven de
huidige drempelwaarde zal leiden tot extreme veranderingen zoals extreme
temperatuurschommelingen, droogte, stormen en overstromingen493.
491
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Y. WINISDOERFFER, "La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'environnement", in Revue
Juridique de l'Environnement, n°2, 2003, blz. 228.
IPCC 2018, SR15, A.3. : "Klimaatgerelateerde risico's voor natuurlijke en menselijke systemen zijn hoger bij een
opwarming van de aarde met 1,5°C dan nu, maar lager dan bij 2°C (hoog betrouwbaarheidsniveau). Deze risico's
hangen af van de omvang en het tempo van de opwarming, de geografische ligging, het ontwikkelingsniveau en
de kwetsbaarheid, en van de keuze en uitvoering van de opties voor aanpassing en beperking (hoog
betrouwbaarheidsniveau).
IPCC 2018, SR15, B.1.1. : "Bewijzen van toegeschreven veranderingen in sommige klimaat- en weersextremen
voor een opwarming van de aarde van ongeveer 0,5°C ondersteunen de vaststelling dat een extra 0,5°C
opwarming in vergelijking met het heden gepaard gaat met verdere waarneembare veranderingen in deze
extremen (middelmatig betrouwbaarheidsniveau). Verscheidene regionale klimaatveranderingen worden geacht
zich voor te doen met een opwarming van de aarde tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau, met
inbegrip van de opwarming van extreme temperaturen in vele regio's (hoog betrouwbaarheidsniveau), een
toename van de frequentie, de intensiteit en/of de hoeveelheid hevige neerslag in verscheidene regio's(hoog
betrouwbaarheidsniveau) en een toename van de intensiteit of de frequentie van de droogteperioden in
sommige regio's (middelmatig betrouwbaarheidsniveau)".
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In het IPCC-rapport wordt erop gewezen dat elke opwarming van het klimaat de menselijke
gezondheid negatief zal beïnvloeden494. De sterfterisico's in verband met warmte en ozon blijven
hoog bij 1,5°C, maar zijn lager dan de verwachte risico's bij 2°C495. Het is daarom van cruciaal
belang om onder de 2°C-drempel te blijven.
De rampzalige gevolgen van een verandering van 1,5°C naar 2°C, die in het IPCC-rapport worden
benadrukt, zijn zeker mondiale prognoses. Toch blijven ze een goede indicatie van de dodelijke
fenomenen die België zullen treffen, want er is geen enkele reden om ons land te beschermen
tegen deze wereldwijde veranderingen.
De gevolgen van de opwarming van de aarde voor de menselijke gezondheid zijn talrijk. We
verwijzen in dit verband naar het hoofdstuk over de relevante feiten496.

494

IPCC 2018, SR15, B.5.2. : "Elke toename van de opwarming van de aarde zal naar verwachting gevolgen hebben
voor de menselijke gezondheid, met voornamelijk negatieve gevolgen (hoog betrouwbaarheidsniveau). Bij 1,5°C

worden lagere risico's verwacht dan bij 2°C voor de warmtegerelateerde morbiditeit en mortaliteit
(zeer hoog betrouwbaarheidsniveau) en voor de ozongerelateerde mortaliteit indien de emissies die
nodig zijn voor ozonvorming hoog blijven (hoog betrouwbaarheidsniveau). Stadswarmte-eilanden
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versterken vaak de effecten van hittegolven in steden (hoog betrouwbaarheidsniveau). De risico's van sommige
door vectoren overgedragen ziekten, zoals malaria en knokkelkoorts, zullen naar verwachting toenemen met de
opwarming van 1,5°C tot 2°C, met inbegrip van mogelijke verschuivingen in hun geografisch bereik (hoog
betrouwbaarheidsniveau) ".
IPCC 2018, SR15, B.5.2. : "Elke toename van de opwarming van de aarde zal naar verwachting gevolgen hebben
voor de menselijke gezondheid, met voornamelijk negatieve gevolgen (hoog betrouwbaarheidsniveau). Bij 1,5°C

worden lagere risico's verwacht dan bij 2°C voor de warmtegerelateerde morbiditeit en mortaliteit
(zeer hoog betrouwbaarheidsniveau) en voor de ozongerelateerde mortaliteit indien de emissies die
nodig zijn voor ozonvorming hoog blijven (hoog betrouwbaarheidsniveau). Urban heat islands often
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amplify the impacts of heatwaves in cities (hoog betrouwbaarheidsniveau). De risico's van sommige door vectoren
overgedragen ziekten, zoals malaria en knokkelkoorts, zullen naar verwachting toenemen met de opwarming van
1,5°C tot 2°C, met inbegrip van mogelijke verschuivingen in hun geografisch bereik (hoog
betrouwbaarheidsniveau) ".
Supra, nrs. 119 - 120.
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Een reeds vermeld rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid uit 2010
belicht de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de menselijke gezondheid in België497.
Hij noemt ze als volgt:
- sterfgevallen door hittegolven;
- sterfgevallen als gevolg van koude perioden;
- extreme weersomstandigheden: overstromingen, stormen, branden, droogte;
- sterfgevallen als gevolg van de luchtkwaliteit;
- UV-straling;
- ziekten die verband houden met de voedsel- en waterkwaliteit;
- vectoriële en zoönotische ziekten;
- aëro-allergene ziekten.
We herinneren ons de belangrijkste gevolgen die in deze studie zijn vastgesteld498:

Gevolgen van de opwarming van
de aarde

Gevolgen voor de volksgezondheid

Hittegolven

Insolaties
Hitteberoertes en hittekrampen
Hart- en vaatziekten, beroerte, hartziekten,
ademhalingsziekten, hart- en vaatziekten, hart- en
longziekten

497
498

Supra, nrs. 163 - 164.
Supra, nr. 163.
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Koude golven

Extreme weersomstandigheden

Luchtkwaliteit

UV-straling

Ziekten in verband met voedselen waterkwaliteit
Vectoriële en zoönotische ziekten

Overlijden
Vermoeidheid, hyperventilatie, lage bloeddruk,
overlijden
Overlijden: onderkoeling
Geestesziekten
Verwondingen
Overlijden
Ademhalingsaandoeningen
Hart- en vaatziekten
Prenatale blootstelling
Longziekten
Voortijdige sterfgevallen
Brandwonden, huidziekten
Kankers
Conjunctivitis, staarschade
Schade aan het immuunsysteem, risico op
infecties
Salmonellose, E. Coli, enz.
Malaria, gele koorts, lyme, enz.

Figuur 22. Gevolgen van de opwarming van de aarde voor de volksgezondheid in België
Het bovenstaande bevestigt dat de opwarming van de aarde een reële bedreiging vormt voor
het leven en de gezondheid van de mens.

2.2

De staat heeft niet de nodige en toereikende maatregelen genomen om het leven van
personen te beschermen.
De eisers hebben hierboven al het volgende aangegeven:
-

de gevaarlijkheid van de 1,5°C opwarmingsdrempel is een situatie die bekend is en door
de respondenten al lang wordt erkend;
de duidelijk identificeerbare bedreiging voor het leven, de gezondheid en de
levensomstandigheden van individuen;
de onrechtmatige tekortkomingen van de verweerders aangaande het klimaatbeleid;
alle vandaag beschikbare bevindingen wijzen erop dat België zijn doelstellingen voor
2020 en 2030 niet zal halen.

De door verweerders genomen maatregelen, die zij tevergeefs aanvoeren, doen niets af aan
de conclusie dat zij niet de noodzakelijke en toereikende maatregelen hebben genomen om
het gevaar voor het leven van personen te voorkomen.
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Inbreuk op artikel 8 EVRM
§1.

Bij wet
Artikel 8 van het EVRM bepaalt:
1. Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag in de uitoefening van dit recht is toegestaan,
behalve de inmenging die bij wet is voorgeschreven en in een democratische samenleving
noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het
economische welzijn van het land, het voorkomen van ordeverstoringen en strafbare feiten,
de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.

Uit vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat het in artikel
8 EVRM verankerde recht impliceert dat de kwaliteit van het privé-leven en het genot van
voorzieningen in de leefruimte worden geëerbiedigd.
In de zaak Cordella van 24 januari 2019 herinnerde het EDH-Hof aan zijn vaste rechtspraak dat
""ernstige milieuschade het welzijn van personen kan schaden en hen het genot van hun woning
kan ontnemen op een manier die hun privacy aantast".499
Artikel 8 EVRM beschermt het recht van het individu op privacy, gezinsleven en wonen.
Het Hof stelt in het Giacomelli-arrest dat "het individu recht heeft op respect voor zijn woning,
dat niet alleen is opgevat als het recht op een eenvoudige fysieke ruimte, maar ook als het recht
om er in alle rust van te genieten"500.
Het Hof oordeelde in Cordella dat "inbreuken op het recht op respect voor de woning niet alleen
gelden voor materiële of lichamelijke schade (....), maar ook voor immateriële of onstoffelijke
schade, zoals lawaai, emissies, geuren en andere storingen"501. In de zaak Guerra merkte het
Hof op dat "de rechtstreekse gevolgen van schadelijke emissies voor het recht van rekwiranten
op eerbiediging van hun privé- en gezinsleven tot de conclusie leiden dat artikel 8 van toepassing
is"502.

499

500
501

502

Eur. Hof R.M., Cordella e.a. tegen Italië,
arrest van 24 januari 2019, § 157; Eur. Hof R.M., Lopez Ostra tegen
Spanje, arrest van 9 december 1994, § 51; Eur. R.M., arrest van 19 februari 1998 in de zaak Guerra e.a. tegen
Italië, punt 60.
Eur. Hof R.M., Giacomelli tegen Italië,
arrest van 2 november 2006, § 76.
Eur. Hof R.M., arrest Cordella e.a. tegen Italië, 24 januari 2019, § 76. Zie ook Eur. Hof R.M., Hatton e.a. c. Verenigd
Koninkrijk,
arrest van dinsdag 8 juli 2003, § 96.
Eur. Hof R.M., arrest van 19 februari 1998 in de zaak Guerra e.a. tegen Italië, punt 57.
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Vaak zal blijken dat in gevallen van een aanval op de woning ook, meer in het algemeen, kwesties
van welzijn, levenskwaliteit of gezondheid aan de orde worden gesteld.
In ieder geval lijdt het in het licht van de Europese jurisprudentie dan ook geen twijfel dat
milieuschade waarschijnlijk onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM zal vallen. Om dit
te doen, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

Ze hebben een directe invloed op het individu. Deze voorwaarde impliceert dat het
geen 'zuivere' aanval op het milieu kan zijn, die geen directe schade toebrengt aan
individuen;

-

zij een niveau van ernst bereiken dat het recht op een privé- en gezinsleven of het
recht op een woning kan schenden. In dit opzicht is de beoordeling van de
minimumernstdrempel relatief en afhankelijk van "alle gegevens over de oorzaak, in
het bijzonder de intensiteit en de duur van de overlast en de fysieke of mentale
effecten ervan" en "de algemene situatie van het milieu"503.

De jurisprudentie van het EuropeesHof voor de rechten van de mens moet nader worden
geanalyseerd om relevante lessen te kunnen trekken.
Al in de jaren negentig stelde het Hof in zijn baanbrekende uitspraak, Lopez Ostra, dat "ernstige
milieuschade het welzijn van een persoon kan schaden en hem of haar het genot van zijn of haar
woning kan ontnemen op een zodanige wijze dat zijn of haar privé- en gezinsleven wordt
geschaad, zonder dat zijn of haar gezondheid ernstig in gevaar wordt gebracht". De overlast is
het gevolg van de installatie van een water- en afvalzuiveringsinstallatie, waarvan de werking
gasemissies, pestilaterale geuren en vervuiling heeft veroorzaakt. Er was dus sprake van een
inbreuk op het privé- en gezinsleven en op de woning, aangezien de installatie overlast en
gezondheidsproblemen veroorzaakte voor de omwonenden.
Het bewijs van het oorzakelijk verband en de ernst van de gevolgen van de achteruitgang van
het milieu voor de levenskwaliteit van de mensen is echter niet duidelijk504.
Het Europees Hof voor de rechten van de mens erkende in Dubetska dat, hoewel er geen twijfel
over bestaat dat industriële vervuiling een negatieve invloed kan hebben op de volksgezondheid
in het algemeen en de levenskwaliteit van personen kan aantasten, "het vaak onmogelijk is om
de effecten van aanzienlijke industriële vervuiling in elke individuele situatie te kwantificeren en
503

504

Eur. Hof R.M., Cordella e.a. tegen Italië,
arrest van 24 januari 2019, § 157; Eur. Hof R.M., Fadeïeva tegen
Rusland, arrest van 9 juni 2005, § 69.
Eur. Hof R.M., Fadeïeva tegen Rusland, arrest van 9 juni 2005, § 79: "Het Hof herinnert er bij voorbaat aan dat het
in het algemeen de bewijslast "buiten elke redelijke twijfel" hanteert. Dergelijk bewijsmateriaal kan het resultaat
zijn van voldoende ernstig, accuraat en consistent bewijsmateriaal of van niet weerlegde vermoedens. Er zij ook
op gewezen dat het Hof op dit punt een zekere flexibiliteit toestaat en rekening houdt met de aard van het
materiële recht in kwestie en met mogelijke moeilijkheden bij het leveren van bewijzen. Soms heeft alleen de
gedaagde staat toegang tot informatie die de beweringen van de verzoeker kan bevestigen of weerleggen: in
dergelijke gevallen is het onmogelijk om het beginsel van affirmanti, non neganti, incumbit probatio strikt toe te
passen".
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de invloed van andere factoren te onderscheiden (....). Hetzelfde geldt voor de verslechtering van
de levenskwaliteit als gevolg van industriële vervuiling. Kwaliteit van leven" is een zeer subjectief
begrip dat zich niet leent voor een precieze definitie"505.
Dit heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens er niet van weerhouden jurisprudentie
te ontwikkelen in milieuzaken die gebaseerd is op indirecte bewijzen en vermoedens.
In de zaak Tatar oordeelde het Hof dat "bij gebrek aan bewijs ter zake, het Hof mogelijk een
probabilistische redenering zou kunnen volgen, aangezien moderne pathologieën worden
gekenmerkt door de veelheid van hun oorzaken. Dit zou mogelijk zijn in het geval van
wetenschappelijke onzekerheid met voldoende en overtuigend statistisch bewijs."
De Rekenkamer aarzelt niet om te verwijzen naar wetenschappelijke rapporten die het bestaan
van een oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen bijvoorbeeld de blootstelling van bepaalde
stoffen en de ontwikkeling van ziekten.
In dit verband herinnerde zij aan "het belang van het voorzorgsbeginsel (voor het eerst
vastgelegd in de Verklaring van Rio), dat moet worden toegepast "om bij alle activiteiten van de
Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de gezondheid, de veiligheid van de
consument en het milieu te waarborgen".
In het geval van Fadaïeva, oordeelde het Hof dat ,"het indirecte bewijsmateriaal en de
veronderstellingen zo nauw samenvallen dat men kan afleiden dat de verlengde blootstelling
van de eiser aan industriële emissies van het complex Severstal de oorzaak van de verslechtering
van haar gezondheidstoestand is. Zelfs in de veronderstelling dat de vervuiling geen
kwantificeerbare schade aan de gezondheid van verzoekster heeft toegebracht, heeft zij
onvermijdelijk een grotere kwetsbaarheid voor verschillende ziekten veroorzaakt. Bovendien
heeft de vervuiling ongetwijfeld een negatieve invloed gehad op de kwaliteit van zijn leven thuis.
Het Hof aanvaardt derhalve dat de werkelijke schade aan de gezondheid en het welzijn van de
betrokkene een niveau heeft bereikt dat toereikend is om binnen de werkingssfeer van artikel 8
van het Verdrag te vallen".
Uit deze jurisprudentie blijkt dat het ontbreken van een kwantificering van de schade voor de
gezondheid niet uitsluit dat kan worden geconcludeerd dat de nadelige gevolgen voor de
gezondheid voldoende ernstig zijn.
In de zaak Tatar ging het Hof zelfs verder dan de probabilistische benadering door te oordelen
dat "ondanks het ontbreken van een causale waarschijnlijkheid in de onderhavige zaak, het
bestaan van een ernstig en aanzienlijk risico voor de gezondheid en het welzijn van de verzoekers
505

Eur. Hof R.M., arrest Dubetska en anderen c. Oekraïne, § 106: "While there is no doubt that industrial pollution
may negatively affect public health in general and worsen the quality of an individual's life, it is often impossible
to quantify its effects in each individual case. As regards health impairment for instance, it is hard to distinguish
the effect of environmental hazards from the influence of other relevant factors, such as age, profession or
personal lifestyle. “Quality of life” in its turn is a subjective characteristic which hardly lends itself to a precise
definition".
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een positieve verplichting voor de staat met zich meebrengt om redelijke en passende
maatregelen te nemen ter bescherming van het recht op privacy en het recht op wonen en, meer
in het algemeen, het recht van de betrokkenen op een gezonde en beschermde omgeving".
In sommige gevallen wees de Rekenkamer er echter op dat een bewezen effect op de
gezondheid niet nodig was om artikel 8 toe te passen. In de zaak Brânduse oordeelde het Hof
dat: "Hoewel het Hof opmerkt dat de gezondheidstoestand van verzoekster niet is verslechterd
als gevolg van de nabijheid van de voormalige vuilstortplaats, is het Hof van oordeel dat dit
element op zich niet tot de conclusie kan leiden dat artikel 8 niet van toepassing is. Zij is immers
van mening dat, gelet op de conclusies van bovengenoemde studies en de duur van de overlast
voor verzoeker, de kwaliteit van het leven en het welzijn van de betrokkene zijn aangetast op
een wijze die zijn privé-leven heeft aangetast".
Uit het bovenstaande volgt dat milieuschade binnen de werkingssfeer van artikel 8 EVRM valt
wanneer door middel van indirect bewijs en consistente vermoedens kan worden aangetoond
dat de schadelijke gevolgen van dergelijke schade ernstig genoeg zijn en het welzijn, de
levenskwaliteit of de gezondheid van personen schaden. Dit gebeurt zonder dat er
kwantificeerbare schade moet worden aangetoond.
Er moet nog worden vastgesteld welke verplichtingen er zijn in verband met de bescherming
van het recht op een privé- en gezinsleven, zoals vastgelegd in artikel 8 van het EVRM in
milieuaangelegenheden.
Evenals artikel 2 EVRM legt de naleving van artikel 8 EVRM de staat positieve verplichtingen op.
Het verzuim van deze laatste kan dus een schending van deze bepaling tot gevolg hebben.
Artikel 8 is weliswaar in de eerste plaats bedoeld om de betrokkene te beschermen tegen
willekeurige inmenging van de overheid, maar verplicht de staat niet alleen om zich van
dergelijke inmenging te onthouden: naast deze tamelijk negatieve verbintenis kunnen er
positieve verplichtingen bestaan die inherent zijn aan de daadwerkelijke eerbiediging van het
privé- of gezinsleven. In dit geval volstaat het vast te stellen of de nationale autoriteiten de
nodige maatregelen hebben genomen om de effectieve bescherming van het recht van de
betrokken personen op eerbiediging van hun privé- en gezinsleven, zoals gewaarborgd door
artikel 8, te waarborgen (.....)".
De maatregelen die nodig zijn om de effectieve bescherming van het in artikel 8 EVRM
neergelegde recht te waarborgen, hangen af van de omstandigheden van het geval. Het Hof
preciseert dat "de positieve verplichting om alle redelijke en passende maatregelen te nemen ter
bescherming van de rechten die rekwiranten ontlenen aan artikel 8, lid 1, in de eerste plaats
inhoudt dat de staten in de eerste plaats de plicht hebben om een wetgevend en administratief
kader vast te stellen voor een doeltreffende preventie van schade aan het milieu en de menselijke
gezondheid (Budayeva/Rusland, nr. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 en 15343/02, §§
129-132, 20 maart 2008)".
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Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan in de verplichting om een doeltreffend
overheidsbeleid te voeren om eigenaars van industriële activiteiten aan te moedigen hun
verontreinigende emissies binnen een redelijke termijn te verminderen.
Het EHRM erkent zeker een beoordelingsmarge in het staatshoofd met betrekking tot de keuze
van deze maatregelen. Het is dus niet aan haar om precies te bepalen welke maatregelen (....)
hadden moeten worden genomen om de verontreiniging doeltreffender te verminderen, maar
het is ongetwijfeld aan haar om na te gaan of de nationale autoriteiten de zaak met de nodige
zorgvuldigheid hebben aangepakt en of zij rekening hebben gehouden met alle concurrerende
belangen".
In dit verband heeft de Rekenkamer bijzondere aandacht besteed aan een aantal elementen:
-

de kennis van de staat van de gevaarlijke situatie, gezien het bestaan van
overeenstemmende rapporten;

-

de maatregelen die zijn genomen om deze te verhelpen en, in voorkomend geval,
het bewijs van de traagheid van de procedure om de doelstellingen te bereiken.

In de zaak Dubetska benadrukte het Hof de verantwoordelijkheid van de staat voor zover de
schendingen het gevolg zijn van een situatie die de staat al lang bekend is: "Om te bepalen of
de staat al dan niet aansprakelijk kan worden gesteld uit hoofde van artikel 8 van het Verdrag,
moet het Hof onderzoeken of een situatie het gevolg is van een plotselinge en onverwachte
ommekeer in de geschiedenis van de staat of, integendeel, van oudsher bekend is en de
autoriteiten van de staat (....); of de staat zich ervan bewust was of had moeten zijn dat het
gevaar of de overlast gevolgen had voor de persoonlijke levenssfeer van de aanvrager".
In de zaak Cordella van 24 januari 2019 heeft het Hof niet geaarzeld om te wijzen op de
vaststelling dat "een situatie van milieuvervuiling die de gezondheid van de aanvragers in
gevaar brengt, is verlengd" en heeft het geconcludeerd dat "de nationale autoriteiten niet alle
nodige maatregelen hebben genomen om de effectieve bescherming van het recht op
eerbiediging van hun privéleven te waarborgen".
Tot slot
Artikel 8 EVRM is van toepassing op milieudelicten die een ernstige bedreiging vormen voor het
privé- en gezinsleven van personen. Het ontbreken van kwantificeerbare schade sluit niet uit
dat een voldoende zwaartekrachtdrempel wordt erkend.
Het positieve aspect van artikel 8 EVRM houdt in dat de autoriteiten de nodige en toereikende
maatregelen moeten nemen om het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven te
beschermen.
In dit verband worden verschillende elementen in aanmerking genomen, zoals:
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§2.

-

het bestaan van consistente
wetenschappelijke rapporten;

vermoedens

en

bewijzen,

-

de kennis van de autoriteiten over de situatie gedurende lange tijd.

voornamelijk

via

In het onderhavige geval
Ter herinnering, tijdens de analyse van artikel 2 EVRM werd aangetoond dat de opwarming van
de aarde leidt tot dodelijke fenomenen waarvan de frequentie en intensiteit zullen toenemen
naarmate de opwarming vordert.
De schadelijke gevolgen voor het leven en de gezondheid van individuen, en in het algemeen
voor hun levenskwaliteit, hoeven dus niet langer te worden aangetoond. Verwezen wordt naar
punt 469 supra.
Daarom moet worden erkend dat er een ernstig en aanzienlijk risico voor de gezondheid en het
welzijn van personen bestaat.
Bovendien zullen de gevolgen van de opwarming van de aarde waarschijnlijk ook gevolgen
hebben voor de fysieke ruimte van de woning.
Eerder werd al uitgelegd dat België rechtstreeks wordt bedreigd door overstromingen als gevolg
van de klimaatverandering. Deze zullen ernstige schade toebrengen aan de huizen en
eigendommen van degenen die door deze verschijnselen worden getroffen.
In de zaak Kolyadenko, die betrekking had op een plotselinge en hevige overstroming van een
rivier en een waterreservoir, heeft het Hof toegegeven dat de woningen en eigendommen van
verzoekers ernstige schade hadden opgelopen. Zij concludeert dat er sprake is van een
schending van artikel 8 van het verdrag en artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het verdrag, aangezien
de verantwoordelijke autoriteiten niet alles hebben gedaan wat in hun macht ligt om de rechten
van de aanvragers die uit deze bepalingen voortvloeien te beschermen.
Ook overstromingen en andere verschijnselen die verband houden met de klimaatverandering
moeten worden beschouwd als een ernstige en aanzienlijke bedreiging voor het recht van
personen om van hun woning te genieten.
De gevolgen van de opwarming van de aarde ondermijnen bijgevolg het recht op eerbiediging
van het privé- en gezinsleven en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven en de
woning, zoals neergelegd in artikel 8 EVRM.
Hieruit volgt dat de staat in het kader van zijn positieve verplichtingen alle nodige maatregelen
moet nemen om dit recht doeltreffend te beschermen.
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Om dezelfde redenen als die welke supra in punt zijn genoemd, moet worden opgemerkt dat de
staat niet de nodige en toereikende maatregelen heeft genomen om het recht op eerbiediging
van het privé- en gezinsleven en de woning te beschermen.
Daarbij komt nog een overweging waarmee in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens rekening wordt gehouden, namelijk dat dit een situatie is die al vele jaren
voortduurt, aangezien de autoriteiten zich terdege bewust zijn van het gevaar van de
opwarming van de aarde en de doelstellingen die moeten worden bereikt om de rechten van
het individu te beschermen.

Schending van artikel 2 van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie.
Artikel 2 van het Handvest bepaalt:
1. Iedereen heeft recht op leven.
2. Niemand mag ter dood veroordeeld of geëxecuteerd worden.
In de toelichting bij artikel 2 van het Handvest staat:
3. De bepalingen van artikel 2 van het Handvest komen overeen met die van de
bovengenoemde artikelen van het EVRM en het aanvullend protocol. Overeenkomstig artikel
52, lid 3, van het Handvest hebben zij dezelfde betekenis en reikwijdte.
Het is daarom passend te verwijzen naar wat supra in de punten is vermeld.

Artikel 7 van het Handvest bepaalt:
Artikel 7 van het Handvest bepaalt:
Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.
De uitleg van het Handvest luidt als volgt:
De in artikel 7 gewaarborgde rechten komen overeen met die welke door artikel 8 van het
EVRM worden gewaarborgd. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen is het
woord 'mededelingen' vervangen door correspondentie.
Overeenkomstig artikel 52, lid 3, heeft dit recht dezelfde betekenis en reikwijdte als die van
het overeenkomstige artikel van het EVRM. Hieruit volgt dat de beperkingen die hun
rechtmatig kunnen worden opgelegd, dezelfde zijn als die welke krachtens artikel 8 in kwestie
worden getolereerd.
Het is daarom passend te verwijzen naar wat supra in de punten is vermeld.

Schending van artikel 24 van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie.
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§1.

In de wet
Artikel 24 van het Handvest bepaalt:
1. Kinderen hebben recht op de bescherming en zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen
hun mening vrijelijk uiten. Dit wordt in aanmerking genomen voor de onderwerpen die hen
aangaan, afhankelijk van hun leeftijd en rijpheid.
2. Bij alle handelingen met betrekking tot kinderen, ongeacht of deze door overheidsinstanties
of particuliere instellingen worden verricht, is het belang van het kind een eerste overweging.
3. Elk kind heeft het recht om regelmatig persoonlijke relaties en direct contact met beide
ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn of haar belangen indruist.
In de toelichting bij deel 24 van het Handvest staat dat het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van het Handvest van de
grondrechten:
Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York inzake de rechten van het kind, dat op
20 november 1989 is ondertekend en door alle lidstaten is bekrachtigd, en met name op de
artikelen 3, 9, 12 en 13 daarvan.

§2.

In het onderhavige geval
De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft een diepgaand analytisch
onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen klimaatverandering en het volledig en effectief
genieten van de rechten van het kind.
De volgende observaties komen naar voren:
" 4. Door hun specifieke metabolisme, fysiologie en ontwikkelingsbehoeften worden
kinderen onevenredig zwaar getroffen door veranderingen in hun omgeving.
Veranderingen in temperatuur, lucht- en waterkwaliteit en veranderingen in voedsel
kunnen ernstiger en langduriger gevolgen hebben voor de gezondheid, de ontwikkeling en
het welzijn van kinderen. Jonge kinderen hebben, vanwege hun onvoltooide vorming en
minder ontwikkelde immuunsysteem, meer last van verstoringen die verband houden met
de klimaatverandering.
Sociale en ecologische veranderingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen en hun algemene levenskwaliteit.
5. Volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) is klimaatverandering
waarschijnlijk de grootste bedreiging voor kinderen en toekomstige generaties
wereldwijd (....)".
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In het verslag staat dat:
De gevolgen van de klimaatverandering (....) ondermijnen duidelijk het effectieve genot
van de rechten die zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind, met
inbegrip van het recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6), het recht om niet tegen
hun wil van de ouders gescheiden te worden (art. 9 en 10), het recht op een zo hoog
mogelijke gezondheidsstandaard (art. 24), het recht op een adequate levensstandaard
(art. 27), (....)".
De Commissie voor de rechten van het kind heeft de klimaatverandering aangewezen als
een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van kinderen en heeft er bij de
staten die partij zijn bij het Verdrag op aangedrongen om de gezondheid van kinderen
centraal te stellen in hun strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering en
risicobeheer. Hij benadrukte dat de staten een verantwoordelijkheid hebben om kinderen
tegen milieuschade te beschermen.
Veel van deze rechten zijn ook verankerd in het Handvest van de grondrechten en het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en
impliceren derhalve voor de lidstaten de positieve verplichtingensupra.
In haar Algemene opmerking nr. 15 (2013) over het recht van het kind op het genot van de
hoogst haalbare gezondheidsstandaard (art. 24), benadrukte de Commissie voor de Rechten van
het Kind:
"Milieumaatregelen moeten ook de klimaatverandering omvatten, die een van de
grootste bedreigingen voor de gezondheid van kinderen vormt en de ongelijkheden op het
gebied van de gezondheid verergert. De staten moeten daarom de gezondheid van
kinderen centraal stellen in hun strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering
en risicobeheer.
Bovendien wordt in bovengenoemd rapport de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van
de staten om kinderen tegen milieuschade te beschermen:
"Als gevolg van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor kinderen zijn alle
dragers van de plicht om maatregelen te nemen om alle kinderen te beschermen tegen de
reële en voorspelbare schadelijke gevolgen van de klimaatverandering. Het belang van de
rechten van het kind in de context van de klimaatverandering wordt uitdrukkelijk erkend
in het Akkoord van Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering, dat de staten oproept om bij het nemen van maatregelen ter
bestrijding van de klimaatverandering hun respectieve verplichtingen met betrekking tot,
onder meer, de rechten van het kind en de billijkheid tussen de generaties te eerbiedigen,
te bevorderen en in aanmerking te nemen.
In de conclusies van het verslag staat dat:
" 52. In het kader van de verplichtingen en verantwoordelijkheden op het gebied van de
mensenrechten die zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind, het
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Verdrag van Parijs en andere internationale mensenrechteninstrumenten, zijn de staten,
samen met andere actoren met verplichtingen, waaronder bedrijven, verplicht
maatregelen te nemen om de rechten en belangen van het kind te beschermen tegen de
negatieve gevolgen van de klimaatverandering (....).
53. Mensenrechten, klimaatverandering, ontwikkeling en risicobeperking bij rampen, ook
via relevante internationale instrumenten en processen, zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering moeten gebaseerd
zijn op de mensenrechten, rekening houdend met de raakvlakken tussen deze
verschillende gebieden en de verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. De
staten hebben dan ook de praktische verplichting om de mensenrechten van alle kinderen
te eerbiedigen, te beschermen, te bevorderen en na te leven en deze rechten te integreren
in alle beleid en maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.
54. De op de rechten van het kind gebaseerde aanpak is hoofdzakelijk gebaseerd op de
volgende elementen:
(a) Ambitieuze verzachtende maatregelen om de toekomstige negatieve gevolgen van de
klimaatverandering voor kinderen zoveel mogelijk te beperken door de
temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau, in
overeenstemming met het Akkoord van Parijs;
(b) aanpassingsmaatregelen ter bescherming van kinderen die het kwetsbaarst zijn voor
klimaatverandering;
(c) mitigatie- en aanpassingsmaatregelen die het resultaat zijn van participatieve en
empirisch onderbouwde processen die rekening houden met de ideeën en belangen van
kinderen zoals die door hen tot uitdrukking zijn gebracht".
Als gevolg van het bovenstaande heeft het gebrek aan klimaatactie van de verweerders
gevolgen voor de gezondheid van kinderen, die bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van
de klimaatverandering.
Daarmee schenden zij het beginsel van het belang van het kind en schenden zij hun recht op de
bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn, zoals vastgelegd in artikel 24 van het
Handvest.
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DE BEVELEN EN DE SCHEIDING DER
MACHTEN
Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 3.
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Het recht van de rechter om een gerechtelijk bevel uit te vaardigen
Redenen voor de gevraagde verbodsacties
Aanwezigheidsdienst

Het recht van de rechter om een
gerechtelijk bevel uit te vaardigen
Uitgangspunt van de oppositiepartijen
De Belgische staat doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het Gerecht van eerste aanleg
om kennis te nemen van het verzoek van rekwiranten om een verbodsactie in te stellen.
Het Vlaamse Gewest verdedigt het standpunt dat het opleggen van reductiedoelstellingen voor
broeikasgassen deel uitmaakt van de kern van de politieke besluitvorming en dus deel uitmaakt
van de discretionaire beoordeling van de overheid. In het licht van de scheiding der machten
zou het Gerecht niet bevoegd zijn om dergelijke verminderingsdoelstellingen op te leggen.
Bovendien zou het opleggen van deze maatregelen in strijd zijn met het beginsel van een
rechtvaardige verdeling van de emissiereductie-inspanningen over de landen in de
wereldgemeenschap en zonder een rechtvaardige mondiale aanpak zou het opleggen van
dergelijke emissiereducties geen of slechts een zeer geringe invloed hebben op de opwarming
van de aarde.
Het Waalse Gewest stelt dat het verzoek in strijd is met de speelruimte van de wetgevende en
uitvoerende macht om wetgevende, reglementaire en administratieve handelingen in te
trekken of te wijzigen.
Het Tribunaal zou niet bevoegd zijn om de wetgever te dwingen een wet aan te nemen die een
vermindering van de broeikasgasemissies omvat. Evenmin zou zij bevoegd zijn om tussen de
gedaagde partijen een samenwerkingsovereenkomst of een gemeenschappelijk programma op
te leggen, omdat dit in strijd zou zijn met de bevoegdheidsverdeling naar Belgisch recht.
Door het verzoek om een verbodsactie zou er ook sprake zijn van een schending van de scheiding
der machten. Uw Tribunaal kon niet op basis van algemene en reglementaire bepalingen
uitspraak doen in de zaak die bij het Tribunaal aanhangig is.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest argumenteert dat het Tribunaal niet bevoegd is om de
goedkeuring van een samenwerkingsakkoord op te leggen. Er zou geen rechtsgrondslag zijn voor
wetgeving inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, schending van de
scheiding der machten, een verbod op het nemen van algemene besluiten en een verbod op het
nemen van besluiten wanneer dat nodig is.

Weerlegging
§1.

het beginsel van de verantwoordingsplicht van de wetgevende en uitvoerende takken van de
regering
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De regeling inzake de wettelijke aansprakelijkheid van de overheid is hierboven in herinnering
gebracht naar aanleiding van de demonstratie van de schuld van de verweerders. Deze regeling
vereist dat de rechter de overheid al dan niet een bevel tot het doen of nalaten van een
gerechtelijk bevel kan uitvaardigen.
In een arrest van 2018, dat gericht was tegen de wetgevende en de uitvoerende macht, heeft
de Belgische Staat zich ertoe verbonden om een Stichting op te richten waaraan een bedrag zou
worden betaald ter vergoeding van de schade die de slachtoffers van de ontharding hebben
geleden. In zijn arrest van 22 februari 2018 heeft het Hof van Beroep te Brussel het vonnis van
de Staat gebaseerd op de niet-nakoming door de Staat van de aangegane verbintenissen. Dit
arrest benadrukte het dwingende karakter van een verbintenis bij eenzijdige wilsbeschikking.
België werd veroordeeld tot het indienen van een voorontwerp van wet om zijn verbintenissen
na te komen, dat in de volgende eerste programmawet zou worden opgenomen. Aangezien dit
voor België een herinnering was aan zijn verplichtingen, was er geen sprake van een schending
van de scheiding der machten.
In zijn arrest van 9 januari 2019 stelt de rechter vast dat er sprake is van een fout van de
wetgevende en uitvoerende macht, omdat deze bevoegdheden niet zijn opgenomen in de
situatie van overbevolking van de gevangenissen. Deze overbevolking leidt echter tot
veelvuldige schendingen van de rechten die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De Belgische staat
heeft niet de nodige maatregelen genomen om een onaanvaardbare situatie waarvan hij al te
lang op de hoogte was, te verhelpen. Zowel op wetgevend vlak - met inbegrip van de budgettaire
aspecten - als op uitvoerend vlak in ruime zin, heeft de Belgische staat zich door zijn
tekortkomingen schuldig gemaakt aan wangedrag.
De rechter herinnerde aan het verbod om zijn beoordeling voor die van de wetgever te
vervangen, nam dan nota van de aanwezigheid van fout, schade en het oorzakelijk verband
tussen de twee en "zei als een kwestie van wet die onder artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
De Belgische Staat is verantwoordelijk voor de overbevolking die in twee Brusselse
gevangenissen bestaat of heeft bestaan" en veroordeelt de Belgische Staat "om het aantal
personen dat in deze twee inrichtingen wordt vastgehouden, te verminderen tot het aantal
plaatsen dat overeenstemt met de maximaal toegestane capaciteit, namelijk een aantal van 180
maximumgevangenen in de Vorstelijke gevangenis en een aantal van 549 maximumgevangenen
in de gevangenis van Sint-Gillis [....]".
Kortom, in de afgelopen eeuw heeft de jurisprudentie oplossingen ontwikkeld om burgers te
beschermen tegen wangedrag en illegaliteit van de overheid.
In dit geval wordt Uw Tribunaal verzocht ervoor te zorgen dat de gedaagden de verplichtingen
nakomen die zij moeten nakomen om een gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen,
een gevaar dat door de wetenschappelijke gemeenschappen (IPCC) en de staten zelf (COP in het
kader van het UNFCCC) als zeker, dringend en ernstig wordt beschouwd.
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§2.

Een uitspraak doen over de schending van een norm van voorzichtigheid door de wetgevende
macht overschrijdt de bevoegdheden van de rechter niet.
Zoals in het vorige punt is uiteengezet, kunnen de wetgevende en uitvoerende takken
aansprakelijk worden gesteld indien zij een fout begaan, wat een eenvoudige onthouding kan
zijn. Dergelijk wangedrag kan het gevolg zijn van een schending van een norm die gedrag
voorschrijft of van de algemene norm van zorgvuldigheid en zorgvuldigheid.
De rechter dient na te gaan of de gedaagden zich houden aan de algemene
voorzichtigheidsplicht, die erop neerkomt dat wordt nagegaan of zij zich als goede vaders
hebben gedragen. De overheid valt immers ook onder de gemeenrechtelijke
aansprakelijkheidsregeling. Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2018 bevestigt dat
de uitvoerende macht aansprakelijk kan worden gesteld voor de schending van een algemene
gedragsnorm op basis van het criterium van de voorzichtige persoon. Op dezelfde manier kan
de wetgevende macht op dezelfde gronden door de rechter worden veroordeeld. 506
Daarnaast schrijft advocaat-generaal Leclercq in zijn conclusies voorafgaand aan het
bovengenoemde Ferrara Jung arrest van het Hof van Cassatie van 28 september 2006:
"Het lijkt me dat we kunnen zeggen dat de wetgever die niet handelt als er gevaar dreigt,
zich niet gedraagt als een goede vader. Ik denk met name aan het feit dat er niet wordt
opgetreden wanneer het land wordt bedreigd door risico's op het gebied van veiligheid,
volksgezondheid, hygiëne en milieuschade" (wij benadrukken dit).
Het stelt dan ook dat de wetgevende macht kan worden veroordeeld door het criterium van de
voorzichtige vader toe te passen, "d.w.z. wanneer zij zich niet gedraagt als een normaal
gesproken voorzichtige wetgever die in dezelfde concrete omstandigheden en met dezelfde
politieke speelruimte wordt geplaatst".

§3.

Het bevel is niet in strijd met het beginsel van de scheiding der machten.
Het bestaan van een discretionaire bevoegdheid van de overheid "belet haar niet absoluut om
een bevel tot het uitvaardigen van een bevel uit te vaardigen. Dit kan uitsluitend betrekking
hebben op het te volgen gedragsbeginsel, de administratie die wordt veroordeeld door het
vaststellen van de uitvoeringsvoorschriften.
Het opleggen van specifieke verminderingsdoelstellingen ontneemt de veroordeelde
autoriteiten niet de keuze om corrigerende maatregelen te nemen. Het Hof van Cassatie
herinnert er immers in een arrest van 27 oktober 2006aan dat de rechterlijke macht de
uitvoerende macht kan gelasten de door zijn nalatigheid veroorzaakte schade te vergoeden
C.C., 19 juli 2018, n°106/2018, B.7. Een fout kan bestaan in "schending van een algemene gedragsnorm die vereist
dat de persoon handelt zoals een normaal voorzichtig en voorzichtig persoon onder dezelfde omstandigheden
zou doen". Zie ook: Cass. (1ste ch.), 27 oktober 2006, R.G. No. C.03.0584.N, M. LAMBERT DE ROUVROIT en T. COPPÉE,
La distinction entre droit public et droit privé, Limal, Anthémis, 2019, blz. 316-319.
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zonder de uitvoerende macht de vrijheid te ontnemen om te beslissen welke maatregelen
moeten worden genomen om haar te herstellen.
In het onderhavige geval is het bevel hier bedoeld om de gedaagden te gelasten de nodige
maatregelen te nemen, zonder hun de middelen op te leggen om een vermindering te bereiken
die een gevaarlijke opwarming van de aarde voorkomt in de zin van het IPCC-verslag van 2018
en in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.
Of het de wetgevende of uitvoerende macht is, of beide, die het bevel moet uitvoeren, doet er
niet toe voor de verzoekers, aangezien deze keuze wordt overgelaten aan de gedaagden binnen
het kader van hun discretionaire bevoegdheid. Waar het om gaat, is dat het bevel naar behoren
wordt uitgevoerd.
Het gaat er ook niet om te beslissen door middel van algemene bepalingen. Het bevel dat de
rechter moet uitvaardigen is om bepaalde doelstellingen te bereiken.
Volgens de Belgische rechtspraak zou het in strijd zijn met het beginsel van de scheiding der
machten om de wetgevende/uitvoerende macht te verplichten bepaalde maatregelen te nemen
door te specificeren wat voor soort maatregelen het zijn en wat hun inhoud moet zijn. De
gedachte is dat in dergelijke situaties de politieke vrijheid van de wetgever of de uitvoerende
macht op onevenredige wijze zou worden geschonden.
Zo heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 4 maart 2004 de schending van het beginsel van
de scheiding der machten verklaard door de nauwkeurigheid en de details waarmee de rechter
de overheid veroordeelt om op te treden:
"door in het dispositief nader te bepalen hoe de overheid op precieze en technisch
gedetailleerde wijze in het dispositief kan voorkomen dat de subjectieve rechten van de
verweerders op unieke wijze worden geschonden, hebben de rechters van beroep zich in
de plaats gesteld van de uitvoerende macht en daarmee het grondwettelijke beginsel van
de scheiding der machten geschonden".
Het Hof van Cassatie gaat in dezelfde richting in een arrest van 3 januari 2008:
"Het is niet aan de rechterlijke macht om zich te mengen in de beoordeling van de
geschiktheid van de administratieve beslissing over de spreiding van de vluchten van de
vliegtuigen, noch om zijn eigen beslissing in de plaats te stellen van die van de autoriteiten.
Door in het onderhavige geval de wijze van optreden van de autoriteiten te gelasten en
door de criteria vast te stellen op grond waarvan een dergelijke interventie moet
plaatsvinden, hebben de rechters van beroep hun beoordeling ten onrechte in de plaats
gesteld van die van de verzoekende partij.
Door de wijze van optreden van de autoriteiten bij de vaststelling van het beleid met
betrekking tot de nationale luchthaven te bepalen, schendt het bestreden arrest het
algemene beginsel van de scheiding der machten en alle bepalingen waarop een beroep
wordt gedaan door middel van".
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In zijn conclusies verwijst het Vlaamse Gewest naar een beslissing van 10 oktober 2018
(Greenpeace v. Vlaamse Gewest), waarvan het de volgende passage vrij vertaalt:
"De beleidsvrijheid van de normatieve autoriteit moet worden geëerbiedigd, wat betekent
dat de rechter geen specifieke maatregel kan opleggen aan de politieke macht wanneer
dit niet de enige maatregel is die het mogelijk maakt de legaliteit te eerbiedigen. Met
andere woorden, als er verschillende manieren zijn om in Rome te komen, kan de rechter
van het gerechtelijk apparaat niet een heel specifieke manier opleggen. Artikel 1 van de
Wet Milieuschadeactie vormt geen uitzondering op dit beginsel".
Deze passage is niet in tegenspraak met het verzoek van verzoekers, aangezien zij niet bedoeld
is om verweerders te verplichten in zekere zin te handelen. De verweerders beschikken namelijk
over een veelheid aan middelen in een aantal politieke aangelegenheden om de doelstellingen
te bereiken. In dit verband is het de moeite waard te herinneren aan het transversale karakter
van het klimaatbeleid en de complexiteit van de plannen om dit probleem aan te pakken, zoals
met name in de bestuursverordening 2018/1999 is bepaald. De discretionaire bevoegdheid van
de verweerders blijft dus intact.
In punt 48 stelt het Vlaamse Gewest dat "het opleggen van reductiedoelstellingen voor
broeikasgassen bij uitstek een zaak is voor de discretionaire beoordeling van de overheid". Zoals
hierboven vermeld, is het verzoek echter enkel bedoeld om de doelstellingen op te leggen die
voortvloeien uit de wereldwijde wetenschappelijke en diplomatieke consensus die in het IPCCrapport van 2018 is vastgelegd, en dus om de verbintenissen van België in het kader van het
Akkoord van Parijs af te dwingen, met als enig doel, zoals advocaat-generaal Leclercq zo goed
verwoordde in zijn conclusies voorafgaand aan de uitspraak van het cassatiearrest van 28
september 2006, om op te treden als een goede vaders van de milieudreiging waarmee ons land
wordt geconfronteerd.
Er is dus geen sprake van een schending van het beginsel van de scheiding der machten,
aangezien de middelen die moeten worden gebruikt, aan het oordeel van de uitvoerende en
wetgevende macht worden overgelaten. "Bovendien is voor een ambitieuzere tussentijdse
doelstelling niet noodzakelijkerwijs nieuwe wetgeving nodig, aangezien deze door de
uitvoerende macht en de lokale overheden kan worden bereikt. De verweerders organiseren zich
namelijk naar eigen goeddunken, mits de beoogde maatregelen het mogelijk maken de
uiteindelijke doelstellingen te bereiken.
§4.

Voor zover nodig: het beginsel van de scheiding der machten in klimaatzaken in het
vergelijkend recht.
Het beginsel van de scheiding der machten wordt door de respondenten in veel klimaatzaken
ingeroepen en in verschillende mate toegepast.
Elk land is natuurlijk anders georganiseerd en daarom moeten er geen overhaaste analogieën
worden gemaakt. Er is echter een algemene tendens naar een zekere evolutie van de
traditionele beginselen van de staatsorganisatie met betrekking tot klimaatkwesties. Wat de
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klimaatverandering betreft, zijn sommige rechtsgebieden flexibeler bij de interpretatie van
bepaalde beginselen wanneer deze flexibiliteit de bescherming van de burgers ten goede komt.
Het gaat er niet om het beginsel van de scheiding der machten te schenden, maar om dit te
interpreteren in termen van samenwerking en samenwerking tussen de machten. In een aantal
andere landen, zoals Nederland, wordt de scheiding der machten gezien als een evenwicht
tussen deze machten.
In de Urgenda-zaak heeft verweerder ook betoogd dat de scheiding der machten is geschonden.
De rechter oordeelde dat er geen sprake was van een schending van dit fundamentele beginsel.
Er werd immers geoordeeld dat de rechter, door de staat te veroordelen wegens het uitblijven
van maatregelen in het licht van de klimaatsituatie, de staat niet verplichtte een wet aan te
nemen en dat het Hof de Nederlandse staat dus niet veroordeelt, maar hem alleen verplicht de
nodige maatregelen te nemen om de doelstellingen te verwezenlijken die vrijelijk zijn
overeengekomen. De staat behoudt dus de vrijheid en beschikt over verschillende middelen om
de vermindering van deuitstoot van broeikasgassen te bevorderen.
Aangezien dit doelstellingen zijn die moeten worden bereikt en geen specifieke middelen die
moeten worden uitgevoerd, kan de scheiding der machten niet worden geschonden. De
wetgevende/uitvoerende bevoegdheden behouden hun discretionaire bevoegdheid om deze
doelstellingen te bereiken. Het doel is om "de drie machten opnieuw te ordenen zodat iedereen
zijn werk effectief kan doen". Het is een herinnering van de rechterlijke macht aan de andere
machten. Het is de verantwoordelijkheid van de rechter om burgers te beschermen tegen de
macht van de overheid, wat uiteindelijk het primaire doel van de wet is.
In de Verenigde Staten, in de Juliana-zaak,betoogde de Amerikaanse regering dat de claim op
basis van het gebrek aan bescherming tegen klimaatverandering van politieke aard was en dus
in strijd was met het beginsel van de scheiding der machten. Malgré son incidence politique, le
pouvoir judiciaire s'est déclaré compétent à traiter de la demande et le juge a rendu une décision
en la matière.

§5.

De samenwerkingsovereenkomst
De kritiek van het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de onmogelijkheid
voor uw rechtbank om door middel van een bevel tot het bereiken van bepaalde doelstellingen
voor de vermindering van de BKG-uitstoot een samenwerkingsakkoord of een
gemeenschappelijk programma op te leggen, is niet relevant, omdat de eisers niet vragen om
de gedaagden te veroordelen tot het sluiten van een samenwerkingsakkoord.
Elk van de partijen moet, binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheid, zijn verplichtingen
nakomen, zo nodig door het sluiten van een dergelijke overeenkomst, maar niet
noodzakelijkerwijs. De vraag "hoe" is geheel aan hen. De eisers hebben hierboven ook uitgelegd
dat er geen gebruik wordt gemaakt van samenwerkingsovereenkomsten. Aan de andere kant is
het zeker, en de Europese Commissie heeft dit opgemerkt, dat een ambitieus klimaatbeleid
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alleen kan worden ontworpen en uitgevoerd door middel van samenwerking tussen de
verweerders, ongeacht de juridische vorm die een dergelijke samenwerking zal aannemen.
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De gevraagde bevelen: motivering
De noodzaak van de verzoeken om
emissiereductiepercentages voor 2020, 2030 en
2050, zoals geformuleerd in de dagvaarding, wordt
niet betwist.
§1.

Inleiding
De respondenten bevestigden in hun bijdragen dat de centrale doelstelling van het UNFCCC erin
bestaat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau dat
gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem (gevaarlijke klimaatverandering)
voorkomt.
De gedaagden bevestigden ook de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen met het oog
hierop te verminderen.
De respondenten bevestigden verder dat ontwikkelde landen zoals België (de zogenaamde
Annex 1-landen van het UNFCCC) het voortouw moeten nemen in de strijd tegen de opwarming
van de aarde omwille van hun welvaart en hun historische bijdrage tot de uitstoot van
broeikasgassen.
Het Vlaamse Gewest verwijst naar dit onderscheid tussen landen, bijvoorbeeld in de volgende
termen:
"Het Verdrag maakt ook een onderscheid tussen de verplichtingen van de staten die partij
zijn bij het Verdrag, naargelang zij al dan niet zijn opgenomen in bijlage I
(geïndustrialiseerde staten, landen die bijdragen aan de historische klimaatverandering,
met inbegrip van België) of niet (ontwikkelingslanden)".
De Belgische staat, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen tot
dezelfde conclusie over het onderscheid tussen de landen van bijlage 1 en de landen die niet in
bijlage 1 zijn opgenomen.
Ontwikkelde landen zoals België hebben in het kader van het UNFCCC uitdrukkelijk de opdracht
gekregen om het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering en moeten
daarom hun broeikasgasemissies sneller terugdringen dan de ontwikkelingslanden. Met andere
woorden: tegen 2020, 2030 en 2050 zullen de ontwikkelde landen, zoals België, meer dan het
wereldgemiddelde dat nodig is om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, moeten
verminderen.
Tot slot bevestigden alle respondenten dat in het Akkoord van Kopenhagen van 2009 en het
Akkoord van Cancún van 2010 is bepaald dat de 195 ondertekenende landen (en de EU als
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regionale organisatie) hebben vastgesteld dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven
tot maximaal 2°C om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.
In de dagvaarding verzoeken de eisers de rechtbank om de gedaagden, die samen de
hoeveelheid broeikasgassen die op het Belgische grondgebied wordt uitgestoten, te gelasten de
BKG-emissies op gepaste wijze te verminderen tot deze 2°C-drempel. Dit wordt bereikt door de
volledige Belgische uitstoot van broeikasgassen te (laten) verminderen:
a)
b)
c)

met 40%, of ten minste 25% in 2020 (bereik van 25% tot 40%).
met 55% of ten minste 40% in 2030 (40-55%).
met 87,5%, of ten minste 80% in 2050 (80-87,5%).

Zoals de indieners van het verzoek in de dagvaarding hebben aangegeven, werden deze
verminderingspercentages door het IPCC noodzakelijk geacht voor de ontwikkelde landen
(bijlage 1) om de opwarming van de aarde toch effectief te kunnen beperken tot een maximum
van 2° C.
In hun respectievelijke verzoekschriften erkenden, of betwistten de verweerders, de
wetenschappelijke noodzaak voor ontwikkelde landen zoals België om de hierboven vermelde
emissiereductiepercentages te bereiken om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken.

§2.

De Belgische staat
De Belgische staat verklaart uitdrukkelijk, na te hebben uitgelegd dat de 2°C-norm reeds in 2009
is opgenomen in het Akkoord van Kopenhagen, het volgende:
"Op basis van het IPCC-evaluatieverslag van 2007 heeft de Conferentie van Partijen die als
vergadering van de partijen bij het Protocol van Kyoto (COP-MOP - Cancun 2010)
opgemerkt dat, om de gevaarlijke effecten van de klimaatverandering te beperken, de
temperatuurstijging beperkt moet blijven tot 2°C en dat de in bijlage I genoemde partijen
(ontwikkelde landen) daartoe hun ambities moeten verhogen. In de niet-bindende
overwegingen van de overeenkomst van Cancún is bepaald dat in het vierde
evaluatieverslag van de IPCC wordt voorgesteld "dat de in bijlage I genoemde partijen
(ontwikkelde landen) hun emissies tegen 2020 collectief zouden moeten verminderen tot
een niveau dat 25 tot 40% onder het niveau van 1990 ligt" (Wij benadrukken dit).
De staat klaagt aan:
"De Commissie heeft een "Stappenplan voor een concurrerende koolstofarme economie
tegen 2050" ("Stappenplan 2050") opgesteld met als langetermijndoelstelling een
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% tegen 2050 ten opzichte
van 1990, gebaseerd op de cijfers in het vierde IPCC-verslag" (Wij benadrukken dit).
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Deze langetermijndoelstelling van het vierde IPCC-rapport, dat bestaat uit een noodzakelijke
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% tegen 2050 ten opzichte van het
niveau van 1990, werd ook door de Staat vastgelegd in het koninklijk besluit van 18 juli 2013 tot
goedkeuring van de "strategische langetermijnvisie van duurzame ontwikkeling", waarin de
doelstelling is vastgelegd:
"de Belgische broeikasgasemissies op binnenlands niveau met ten minste 80 % te
verminderen
tot 95% in 2050 ten opzichte van het niveau van 1990" (Wij benadrukken dit).
In dit verband hebben verzoekers er in de dagvaarding reeds op gewezen - en verweerders
betwisten dit niet in hun opmerkingen - dat het rapport "Scenario's voor een koolstofarm België
tegen 2050" dat in 2013 is gepubliceerd door de Dienst Klimaatverandering van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, in nauwe samenwerking
met Climact en VITO, aangeeft dat de vermindering van de broeikasgassen van 80 naar 95% in
2050 mogelijk en haalbaar is.

§3.

Het Waalse Gewest
Het Waalse Gewest erkent ook de noodzaak voor de ontwikkelde landen om de
reductiedoelstellingen te bereiken in de bovenvermelde bandbreedtes van 25-40% in 2020 en
80-95% in 2050 om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken.
Na eraan herinnerd te hebben dat de partijen bij het akkoord van Kopenhagen (2009) en het
akkoord van Cancún (2010) de noodzaak erkennen om de temperatuurstijging te beperken tot
een maximum van 2°C, stelt het Waalse Gewest dat de ontwikkelde landen in 2010 expliciet
erkend hebben dat ze hun emissies in 2020 met 25 à 40% hadden moeten verminderen om dit
te doen:
"Op de conferentie van Cancún in 2010 zijn de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat
de partijen tegen 2020 hun emissies gezamenlijk moeten verminderen tot een niveau dat
25 tot 40% onder het niveau van 1990 ligt....".
Met betrekking tot de noodzaak voor de ontwikkelde landen om hun emissies in 2050 te
verminderen, stelt het Waalse Gewest:
"Gezien de aanzienlijke historische bijdrage van de meest geïndustrialiseerde landen aan
de uitstoot van broeikasgassen, wordt verwacht dat zij hun uitstoot tegen 2050 met 80 tot
95% zullen verminderen (zie Climact's studie....). "507.
Het Waalse Gewest stelt vervolgens dat deze reductiedoelstellingen ook werden aangenomen
bij een decreet van het Waals Parlement van 20 februari 2014 door middel van een
Waals Gewest blz. 7.
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reductiedoelstelling van 30% in 2020 en 80 tot 95% in 2050. Het Waalse Gewest specificeert dat
een emissiereductie van 95% tegen 2050 ook mogelijk is.

§4.

Het Vlaamse Gewest
Het Vlaamse Gewest bespreekt uitvoerig de
verminderingspercentages voor 2020, 2030 en 2050.

door

de

aanvragers

gevraagde

Zij betwist niet de wetenschappelijke noodzaak van deze verminderingspercentages om de
opwarming van de aarde tot 2°C te beperken. Indirect worden ze zelfs bevestigd, terwijl wordt
erkend dat de huidige reductie-inspanningen van de EU, België en andere UNFCCC-lidstaten
onvoldoende zijn om een gevaarlijke klimaatverandering van 2°C te voorkomen en dat de
opwarming van de aarde bijgevolg ruim boven de gevaarlijke grens van 2°C zal liggen:
"Als aan alle gerapporteerde bijdragen wordt voldaan, zal de temperatuurstijging aan het
einde van de eeuw beperkt blijven tot 2,7°C tot 3,5°C.".
Het Vlaamse Gewest is sinds 2009 ook op de hoogte van de nauwkeurigheid van de
emissiereductiepercentages die de eisende partijen in hun dagvaarding hebben geformuleerd
en weet ook dat het noodzakelijk is om de uitstoot met een zo hoog mogelijk percentage te
verminderen. Dit volgt onder meer op het advies van de Vlaamse Minaraad aan het Vlaams
Parlement van 4 december 2009. Dit advies is reeds vermeld in het citaat (blz. 28, punt 95).
In de Minaraad worden de volgende richtsnoeren voor 2020 verduidelijkt:
« Volgens het vierde evaluatieverslag moeten de groep ontwikkelde landen hun emissies
in 2020 met 25 a 40% teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990 om de
temperatuurstijging te beperken tot 2 a 2,4°C. De Minaraad...wijst erop dat de benodigde
emissiereducties voor de ontwikkelde landen zich eerder aan het hoogste einde van deze
range (25 a 40%) zullen moeten bevinden.»
Vrije vertaling:
"Volgens het vierde evaluatieverslag moet de groep van ontwikkelde landen hun emissies
tegen 2020 met 25 tot 40% verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 om de
temperatuurstijging te beperken tot 2 tot 2,4°C. Minaraad geeft aan dat de
emissiereducties die nodig zijn voor de ontwikkelde landen eerder aan de bovenkant van
dit bereik zouden moeten liggen (25 tot 40%)".
Met betrekking tot 2050 verduidelijkt Minaraad het volgende:
« [D]at de emissies in 2050 met 80 a 95% verminderd moeten zijn in vergelijking met de
niveaus van 1990. De Minaraad…wijst erop dat er recentere studies zijn die aangeven dat
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men op wereldvlak meer zou moeten reduceren dan wat het IPCC in zijn laatste rapport
heeft voorspeld (+50%)» .
Vrije vertaling:
"De uitstoot moet tegen 2050 met 80 tot 95% zijn verminderd ten opzichte van het niveau
van 1990." Minaraad ... wijst erop dat er recentere studies zijn die aangeven dat de totale
reducties hoger zouden moeten zijn dan die welke het IPCC in zijn laatste rapport verwacht
(+50%). "
In het licht van deze bevindingen heeft het Vlaams Parlement in 2009 de resolutie aangenomen
die ook vermeld staat in de dagvaarding waarin deze noodzakelijke reductiepercentages voor
2020 en 2050 zijn opgenomen:
« Dat voor de groep van ontwikkelde landen reductiedoelstellingen nodig zijn van 25% tot
40% in 2020 ten opzichte van 1990 en ten minste 80% tot 95% in 2050 ten opzichte van
1990…».
Vrije vertaling:
"De groep van ontwikkelde landen heeft behoefte aan reductiedoelstellingen van 25% tot
40% in 2020 ten opzichte van 1990 en minstens 80% tot 95% in 2050 ten opzichte van
1990... ".
Zoals ook aangegeven in het citaat, verbond het Vlaamse Gewest in 2009 de conclusie dat de
EU-doelstelling van 20% reductie in 2020 dus niet voldoende zou zijn om de 2°C-doelstelling te
halen.

§5.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betwist evenmin de noodzaak van de reductiepercentages
die de klimaatwetenschap heeft voorgesteld. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft indirect
aangegeven dat het beseft dat de Europese norm van 20% reductie tegen 2020 niet ver genoeg
gaat en dat het daarom gekozen heeft voor een ambitieuzere doelstelling. Ook heeft zij haar
steun uitgesproken voor "het verhogen van Europa's klimaatambities om de uitstoot van
broeikasgassen terug te brengen van 40% tot 55%". Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
onderstreept hiermee de noodzaak om de reductiedoelstelling te verhogen van 40% in 2030 tot
55% in 2030, zoals de eisers in hun dagvaarding eisen.

§6.

Conclusie
Uit het bovenstaande volgt dat elk van de respondenten op de hoogte was van de resultaten
van het vierde IPCC-evaluatieverslag 2007 met betrekking tot de reductiedoelstellingen voor de
landen van bijlage I om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken. Dit zijn de
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verminderingsverzoeken die de aanvragers in hun dagvaarding hebben geformuleerd en die ook
uit dit verslag van 2007 zijn voortgevloeid.
Kort na 2007 hebben de 195 UNFCCC-landen de conclusies van het IPCCC over de 2°Cdoelstelling en de overeenkomstige noodzakelijke verminderingspercentages, zoals opgenomen
in het akkoord van Kopenhagen van 2009 en het akkoord van Cancún van 2010, aangenomen.
Dat landen deze wetenschappelijke resultaten hebben overgenomen, vloeit onder meer voort
uit de UNFCCC-verplichting om de doelstellingen (reductie) bij het voorkomen van gevaarlijke
klimaatverandering te baseren op de beste beschikbare klimaatgegevens en deze te blijven
evalueren.

Verweerders zijn verplicht om passende
emissiereductiedoelstellingen vast te stellen.
Hieronder wordt uitgelegd dat de respondenten verplicht zijn passende
emissiereductiedoelstellingen vast te stellen, met name omdat de EU-doelstellingen
ontoereikend zijn en de administratieve en adviesorganen van de EU dit duidelijk erkennen,
althans sinds 2009.

§1.

Het UNFCCC houdt een nationale verantwoordelijkheid in...
Het UNFCCC waarborgt de individuele autonomie en verantwoordelijkheid van individuele
staten bij het oplossen van het klimaatprobleem. We hebben dit toegelicht in het hoofdstuk dat
de verbintenissen van België in het kader van het UNFCCC nader toelicht en ernaar verwijst.

§2.

In België is naast het EU-beleid een nationaal beleid nodig naast het EU-beleid.
Gezien het bovenstaande kan en mag het Europese klimaatbeleid niet doorslaggevend zijn voor
het vaststellen van de nationale reductiedoelstelling. Er is echter een nationale
verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om een passend klimaatbeleid te voeren.
Deze nationale verantwoordelijkheid houdt in dat, wanneer de gedaagden duidelijk begrepen
dat de doelstelling van de Europa 2020-strategie ontoereikend was voor de periode 2009-2020,
een aanvullende nationale doelstelling had moeten worden vastgesteld, in overeenstemming
met wat andere West-Europese landen hebben gedaan, zoals hieronder nader wordt
beschreven, namelijk een reductiedoelstelling die aan de top van de marge van 25 à 40% had
moeten worden opgenomen. In ieder geval had de nationale verklaring nooit minder dan 25%
mogen zijn, aangezien de Nederlandse rechter de Nederlandse regering in het ongelijk heeft
gesteld.
Aangezien het in deze zaak te wijzen arrest echter niet vóór 2020 zal worden gewezen, zullen
de verweerders niet langer kunnen voldoen aan het verzoek in de dagvaarding, dat er ter
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herinnering op neerkomt dat de jaarlijkse emissies van België tegen eind 2020 met 40% of
minstens 25% moeten zijn verminderd ten opzichte van 1990. Daarom moet het gevraagde
bevel zich richten op de periode na 2020.
Meer informatie over dit onderwerp volgt hierna.

§3.

Het recht om een nationaal klimaatbeleid te voeren dat strenger is dan dat van de EU
De lidstaten hebben vanuit het primaire Europese recht het recht om een strenger milieu- en
klimaatbeleid te voeren. Dit vloeit voort uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, het VWEU. Artikel 193 VWEU bepaalt dat beschermingsmaatregelen die zijn vastgesteld
op basis van artikel 192 (ex artikel 175) van het EG-Verdrag, de lidstaten niet beletten strengere
nationale maatregelen te nemen en te handhaven. Het klimaatbeleid van de EU legt de lidstaten
daarom slechts op wat ze minimaal moeten doen. De lidstaten hebben dan de vrijheid om zelf
te beslissen hoe ver ze willen gaan in hun nationale klimaatbeleid. De vrijheid van een lidstaat
om meer te doen aan het klimaatbeleid is onbeperkt en niet aan een maximum gebonden.
Een uitspraak die de verweerders verplicht meer te doen dan wat het EU-beleid oplevert, is
daarom niet in strijd met het EU-recht en het EU-klimaatbeleid. De autonomie en
verantwoordelijkheid voor een adequaat klimaatbeleid ligt dus volledig bij de gedaagden. Het is
op grond van deze individuele en nationale autonomie en verantwoordelijkheid dat een beroep
wordt gedaan op de verweerders. Bijgevolg kunnen verweerders niet beweren dat hun
wettelijke verplichtingen jegens de eisers via de EU moeten worden nageleefd en dat de eisers
zich derhalve tot de EU moeten richten en niet tot de verweerders zelf. De redenering van het
Vlaamse Gewest op dit punt is dus onjuist.
Uit het nationale klimaatbeleid van lidstaten als Denemarken, Duitsland en Zweden blijkt dat de
Europese wet- en regelgeving de lidstaten er niet van weerhoudt een nationaal klimaatbeleid te
voeren dat veel verder gaat dan dat van de EU. We onderzoeken ze hieronder.

§4.

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden hebben hogere doelstellingen
vastgesteld.
Hoewel binnen de EU en alle lidstaten, inclusief België, de ontoereikendheid van het
klimaatbeleid van de EU volstrekt duidelijk was, is het EU-beleid niet aangepast. Dit is
grotendeels te wijten aan de aanhoudende weerstand van sommige Midden-Europese landen
(vooral Polen) tegen de EU om te doen wat wetenschappelijk noodzakelijk is om een gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen.
Zoals we hierboven hebben gezien, is de tenuitvoerlegging van een adequaat klimaatbeleid
echter in de eerste plaats een nationale verplichting van de landen en hun regeringen. De
lidstaten kunnen daarom geen ontoereikende nationale bijdrage aan de klimaatverandering
leveren door te verklaren dat zij het EU-beleid volgen. Als de doelstelling van de EU om de
uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen duidelijk onvoldoende is, zal er dus een
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extra klimaatbeleid op nationaal niveau moeten worden gevoerd om een hogere nationale
reductiedoelstelling te bereiken, die adequaat is en in overeenstemming met de
klimaatwetenschap. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de gedaagde partijen om een
adequate vermindering van de emissies op het Belgische grondgebied te bereiken, rekening
houdend met de noodzaak om een evenredige bijdrage te leveren aan de preventie van een
gevaarlijke klimaatverandering op wereldschaal. Dit vloeit zowel voort uit het internationale
recht (zie hieronder) als, belangrijker nog, uit de beginselen waarop verzoekers hun vorderingen
in de onderhavige procedure baseren. Verweerders zijn verantwoordelijk voor de bescherming
van verzoekers, als Belgische ingezetenen, tegen de gevaren van een gevaarlijke
klimaatverandering en de (dreigende) schending van hun (fundamentele) rechten als gevolg van
dit gevaar.
Het klimaatbeleid van de EU kan en moet natuurlijk betrokken worden bij deze uitvoering, maar
het komt niet in de plaats van deze nationale plicht, zoals de respondenten suggereren. Als dit
het geval zou zijn, zou het nationale klimaatbeleid van België in feite gedicteerd worden door
terughoudende Oost-Europese landen, zoals Polen, die hun vetorecht gebruiken om hun eigen
kolenindustrie te beschermen tegen een passend Europees klimaatbeleid.
Dit is een van de redenen waarom verschillende (West-Europese) lidstaten een nationaal
klimaatbeleid voeren dat een aanvulling vormt op dat van de EU. Zoals vermeld in het citaat en
niet betwist door verweerders, hebben Duitsland (40%), Denemarken (40%), Denemarken
(40%), het Verenigd Koninkrijk (35%) en Zweden (40%) elk voor 2020 op nationaal niveau een
vermindering van 35% naar 40% vastgesteld. Zij hebben zichzelf daarom een nationale
doelstelling opgelegd die twee keer zo ver gaat als die van de EU. In het klimaatrapport van de
Deense regering wordt de noodzaak van een nationale reductie van 40 procent in 2020 letterlijk
gerechtvaardigd door de bewering dat een verstandig klimaatbeleid zich niet kan beperken tot
de voortzetting van het Europese klimaatbeleid, maar ook een nationaal klimaatbeleid vereist.
In overeenstemming met het hierboven besproken advies van Minaraad schatten de vier
bovengenoemde lidstaten op basis van wetenschappelijke gegevens dat een vermindering van
35 tot 40% in 2020 noodzakelijk is om een evenredige bijdrage te leveren aan de beperking van
de opwarming van de aarde tot 2°C. Vanwege deze wetenschappelijk bewezen noodzaak om
ambitieuze emissiereducties vast te stellen die verder gaan dan die welke de EU voor 2020 heeft
vastgesteld, zijn deze noodzakelijke emissiereducties in de betrokken landen als nationale
doelstellingen ingevoerd.
Volgens de inventarisatieverslagen die deze landen in 2019 voor de periode 1990-2017 bij het
secretariaat van het UNFCCC hebben ingediend (beschikbaar op de website van het secretariaat
(www.unfccc.int)):
- uitstoot in Duitsland is in 2017 met 27,3% gedaald ten opzichte van 1990.
- uitstoot in het Verenigd Koninkrijk in 2017 met 42% gedaald ten opzichte van 1990.
- uitstoot in Zweden in 2017 met 26% gedaald ten opzichte van 1990.
- uitstoot in Denemarken is in 2017 met 31,9% gedaald ten opzichte van 1990.
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Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, dat in 2017 al een vermindering van meer dan
40% ten opzichte van 1990 heeft bereikt, moeten de andere drie landen nog werk verrichten
om hun doelstellingen in 2020 te halen. Maar elk van deze landen ligt al in 2017 (ruim) boven
het absolute minimumpercentage van 25% dat in 2020 in een 2°C scenario zou moeten worden
bereikt.
Als gevolg hiervan zijn deze landen met hun nationale klimaatbeleid al ver boven de 20%doelstelling van de EU in 2017, een doelstelling die, zoals gezegd, te laag is voor een 2°Cscenario. Zweden, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk laten zien dat het heel
goed mogelijk is om meer te doen dan het ontoereikende klimaatbeleid van de EU zonder de
welvaart en economie van deze landen te schaden.

§5.

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt in de eerste plaats dat de gedaagden zich er in de nationale context
en in de context van de EU en de Verenigde Naties terdege van bewust waren dat de
ontwikkelde landen hun emissies in 2020 met ten minste 25 tot 40 procent en in 2050 met ten
minste 80 tot 95 procent moeten verminderen om de opwarming van de aarde tot 2 graden
Celsius te beperken en zo een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Verweerders zijn
zich er ook van bewust dat deze verklaringen over de vermindering van de uitstoot gebaseerd
zijn op het vierde IPCC-evaluatieverslag van 2007.
De gedaagden hebben de laatste 10 jaar nooit verklaard dat deze emissiereducties voor 2020
en 2050, die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelde landen, technisch of economisch niet
haalbaar of anderszins onmogelijk zouden zijn voor België. Zonder de betrokken belangen
substantieel af te wegen, werd echter besloten om voor 2020 een doelstelling vast te stellen die
lager is dan nodig om het algemene gevaar van een opwarming van 2°C of meer voor mens en
milieu te vermijden. België volgt alleen het ontoereikende EU-beleid en de vraag is of België ten
volle zal bijdragen aan deze ontoereikende doelstelling. Door deze ontoereikendheid van de EU
2020-doelstelling had België, net als verschillende andere lidstaten, aanvullend nationaal beleid
moeten voeren om de (hoge) marge van 25 tot 40% in 2020 in België te bereiken. Door dit niet
te doen en te veel emissies binnen de Belgische grenzen toe te laten, blijft België bijdragen tot
een gevaarlijke klimaatverandering van meer dan 2°C.
De ernst van de uitstoot van broeikasgassen in België, die nog steeds (veel) te hoog is, is sinds
de notering van 2015 toegenomen, aangezien de wetenschappelijke vooruitgang nu aantoont
dat de opwarming van de aarde met 2°C nog ernstiger gevolgen zal hebben dan het IPCC in 2007
voorspeld had. Er werd dan ook aangenomen dat de opwarming van de aarde zo laag mogelijk
onder de 2°C en bij voorkeur beperkt moest worden tot 1,5°C. Om dit doel te bereiken, zijn de
bovenstaande bandbreedtes voor 2020, 2030 en 2050 niet langer voldoende en zijn wereldwijd
nog snellere en diepere emissiereducties nodig, vooral in geïndustrialiseerde landen.
Deze wetenschappelijke bevindingen zijn opgenomen in het Akkoord van Parijs (vastgesteld na
het citaat), zodat, in tegenstelling tot de conclusies van het akkoord van Kopenhagen en de
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akkoorden van Cancún, de centrale doelstelling van het UNFCCC is aangescherpt door middel
van het Akkoord van Parijs, dat gericht is op een wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging
van ver onder de 2°C en bij voorkeur van 1,5°C.
Deze nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen enerzijds en het feit dat er in deze zaak pas in
2020 een gerechtelijke uitspraak wordt gedaan, betekent dat de aandacht in deze zaak
noodzakelijkerwijs moet worden gericht op de periode na 2020 en ambitieuzere
emissiereducties. Gedaagden moeten zich nu richten op emissiereducties die verder gaan dan
wat in het oorspronkelijke citaat werd gevraagd. In deze conclusies zal daarom een wijziging van
het verzoek worden opgenomen. Grotere emissiereducties na 2020 zijn niet alleen noodzakelijk
vanwege de aanpassing van de drempelwaarde naar 1,5°C. Ze zijn ook te wijten aan het feit dat
België zijn buitensporige emissies vóór 2020 zal moeten compenseren met versnelde
emissiereducties na 2020, op een cumulatieve basis voor de periode vóór 2020.

Verdere emissiereducties dan die welke in de
dagvaarding worden genoemd, zijn nodig.
§1.

Inleiding
Het feit dat het Akkoord van Parijs bepaalt dat het voorkomen van een gevaarlijke
klimaatverandering vereist dat de 2°C-doelstelling wordt losgelaten, betekent dat België meer
zal moeten besparen dan wat de aanvragers hebben gevraagd. De aanvragers passen hun
behoeften dienovereenkomstig aan.
het Akkoord van Parijs heeft de centrale doelstelling van het UNFCCC aanzienlijk verfijnd door
te bepalen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C en bij voorkeur 1,5°C moet liggen.
het Akkoord van Parijs is, net als het UNFCCC, nog steeds gebaseerd op gedifferentieerde
inspanningen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden, en onderstreept daarom het beginsel
van het UNFCCC, dat "gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en
respectieve capaciteiten" oplegt. Dit belangrijke beginsel van de klimaatregeling die door het
UNFCCC is vastgesteld en bevestigd in het Protocol van Kyoto en, meer recentelijk, het Akkoord
van Parijs, wordt ook afgekort tot het 'RCD-beginsel'.
het Akkoord van Parijs bepaalt daarom onder meer dat rekening moet worden gehouden met
de bijzondere behoeften en omstandigheden van de ontwikkelingslanden, dat de emissies in de
ontwikkelingslanden langer kunnen duren, dat de ontwikkelde landen een leidende rol moeten
blijven spelen bij de uitvoering van emissiereductiemaatregelen voor de hele economie en dat
de ontwikkelde landen financiële, technische en capaciteitssteun aan de ontwikkelingslanden
moeten verlenen om hen te helpen bij de uitvoering van de overeenkomst.
Het is belangrijk om deze context en deze uitwerking van het RCD-principe te begrijpen om te
onderscheiden wat enerzijds de wereld als geheel zal moeten verminderen om de doelstelling
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van het Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering te bereiken en anderzijds wat deze
doelstellingen betekenen voor meer ontwikkelde landen zoals België.

§2.

de noodzaak van een emissiereductie van 55%-65% tegen 2030 en een nuluitstoot tegen 2050.
Na het Akkoord van Parijs en de laatste conclusies van de IPCC in zijn speciaal verslag van 2018
heeft het Europees Parlement op 14 maart 2019 een resolutie aangenomen waarin het er bij de
lidstaten en de Europese Commissie op aandringt de reductiedoelstelling van de EU voor 2030
te verhogen van 40% tot 55%. Volgens het Parlement is deze verhoging noodzakelijk om het
doel van het Akkoord van Parijs te bereiken. Hetzelfde geldt volgens het Parlement voor de
noodzaak om de doelstelling van de EU voor 2050 te veranderen van 80 tot 95 procent in een
nieuwe doelstelling van nul (netto) emissies tegen uiterlijk 2050. Deze doelstelling van nul
(netto) emissies tegen uiterlijk 2050 wordt ook door de Europese Commissie aangehaald als een
nieuwe doelstelling voor 2050; de doelstelling, volgens de Europese Commissie, is noodzakelijk
om Parijs te bereiken, haalbaar voor de EU en heeft vele voordelen en.
Het valt nog af te wachten of alle lidstaten aan deze oproep gehoor zullen geven (ook hier kan
slechts één lidstaat een veto uitspreken over deze verhoging), maar het voorstel van het
Europees Parlement is in ieder geval in overeenstemming met de wetenschappelijke resultaten
(zie hieronder), waaruit blijkt dat de ontwikkelde landen hun emissies tegen 2030 met ten
minste 55-65% zullen moeten verminderen en tegen 2050 een netto-emissie van nul zullen
moeten bereiken om de doelstelling van Parijs te bereiken.
In zijn conclusies spreekt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn steun uit voor deze doelstelling
van 55% tegen 2030. Verschillende lidstaten hebben ook de noodzaak aangekondigd van een
nationale en Europese reductie van ten minste 55% tegen 2030.
Zo heeft de Nederlandse regering in haar regeerakkoord expliciet aangegeven dat de Europese
doelstelling van 40 procent in 2030 niet voldoende is, dat verdere maatregelen in Nederland dus
nodig zijn en heeft zij aangekondigd dat zij zal streven naar een Europese reductiedoelstelling
van 55 procent in 2030. In de overeenkomst van de regering staat het volgende:
« De Europese Unie heeft namens alle lidstaten harde toezeggingen gedaan om de
uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent te verminderen ten opzichte
van 1990. Die toezegging is winst, maar onvoldoende om de doelstellingen van 2 graden
Celsius te halen, laat staan de ambitie van 1,5 graad Celsius. Daar is meer voor nodig. We
leggen daarom de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. In Nederland
nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van 49 procent in 2030. […]
In de EU nemen we het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen ».
Vrije vertaling:
"De Europese Unie heeft zich er namens alle lidstaten vast toe verbonden de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit
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engagement is gunstig, maar het is niet voldoende om de doelstellingen van 2 graden
Celsius te bereiken, laat staan de ambitie van 1,5 graden Celsius. Er is meer voor nodig dan
dat. We leggen de lat dus hoger dan de inzet van de EU. In Nederland treffen we
maatregelen om ons voor te bereiden op een reductie van 49% in 2030. (....) In de EU
nemen wij het initiatief om de doelstelling van 55% te bereiken.
Het akkoord van de Nederlandse regering volgt op een motie die op 22 september 2016 door
de Tweede Kamer is aangenomen en waarin de regering wordt opgeroepen om de uitstoot in
2030 met 55% te verminderen. Naar aanleiding van de strengere klimaatdoelstelling van het
Akkoord van Parijs wordt in de ontwerpresolutie het volgende gesteld:
« Overwegende dat dit forse beleidsmaatregelen zal vragen in alle deelnemende landen,
om de CO2-uitstoot snel genoeg te laten dalen, en dat verschillende rapporten aantonen
dat voor Nederland de sluiting van de kolencentrales de goedkoopste optie is; verzoekt de
regering, ervoor te zorgen, dat het tijdpad voor sluiting van de kolencentrales in lijn is met
de ambities uit het Parijsakkoord, en een verlaging van de CO2-uitstoot met 25% in 2020
en 55% in 2030 » .
Vrije vertaling:
"Aangezien hiervoor in alle deelnemende landen krachtige beleidsmaatregelen nodig zijn
om de CO2-uitstoot snel genoeg terug te dringen en uit diverse rapporten blijkt dat voor
Nederland de sluiting van kolengestookte centrales de goedkoopste optie is, pleit het
kabinet ervoor dat het tijdschema voor de sluiting van kolengestookte centrales in
overeenstemming is met de ambities van het Akkoord van Parijs en dat de CO2-uitstoot in
2020 met 25% en in 2030 met 55% wordt verminderd. "
Zweden steunt ook een doelstelling van 55% op EU-niveau en heeft reeds een nationale
reductiedoelstelling van 55% tegen 2030 en een doelstelling van nul (netto) emissies tegen 2045
ingevoerd. Dit komt tot uiting in het Zweedse klimaatbeleid van de Zweedse regering voor 2017,
waarin staat:
« Tegen 2030 moet de uitstoot van activiteiten in Zweden ten minste 55 % lager zijn dan
in 1990 [....] In 2045 moet Zweden netto geen enkele uitstoot van broeikasgassen in de
atmosfeer meer hebben. "508.
Vrije vertaling:
"Tegen 2030 zal de uitstoot van de Zweedse activiteiten naar verwachting ten minste 55%
lager zijn dan in 1990 [....] In 2045 zal Zweden geen netto broeikasgasemissies meer
hebben in de atmosfeer.
Zweedse
klimaatbeleidskader,
2017,
blz.5
en
blz.2
https://www.government.se/495f60/contentassets/883ae8e123bc4e42aa8d59296ebe0478/the-swedishclimate-policy-framework.pdf.
https://www.government.se/495f60/contentassets/883ae8e123bc4e42aa8d59296ebe0478/the-swedishclimate-policy-framework.pdf.
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Duitsland heeft ook besloten dat de uitstoot uiterlijk in 2030 met ten minste 55% moet zijn
verminderd ten opzichte van 1990, als gevolg van het "Klimaatactieplan" van de Duitse regering:
" Volgens de tussentijdse doelstelling voor 2030 moet de totale uitstoot van
broeikasgassen in Duitsland uiterlijk in 2030 met ten minste 55% zijn verminderd ten
opzichte van 1990" .
Vrije vertaling:
"Volgens de tussentijdse doelstelling voor 2030 moet de totale uitstoot van
broeikasgassen in Duitsland uiterlijk in 2030 met ten minste 55% zijn verminderd ten
opzichte van 1990".
Een verslag over de wetenschappelijke achtergrond van de 55%-doelstelling voor 2030 en de
(netto)-uitstootdoelstelling van nul in 2050 is het verslag van mei 2019 van het Britse Comité
inzake klimaatverandering (kortweg UK-CCC). Het UK-CCC is een onafhankelijk adviesorgaan dat
bij wet is opgericht. Het UK-CCC is opgericht om de Britse regering te adviseren over de
implementatie van de Climate Change Act, die in 2008 in het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd.
"De Climate Change Act"), die in 2008 in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd.
In mei 2019 publiceerde het UK-CCC een rapport waarin de regering werd geadviseerd over het
reductietempo dat het Verenigd Koninkrijk in de periode 2020-2050 moet bereiken om de
doelstelling van Parijs te halen. Het omvat een diepgaande wetenschappelijke analyse en een
bespreking van de laatste ontwikkelingen in de klimaatwetenschap. Het UK-CCC concludeert op
basis van de verzamelde wetenschappelijke gegevens dat
« [T]he Committee on Climate Change recommends a new emissions target for the UK:
net-zero greenhouse gases by 2050. Our recommendation emerges clearly from the
extensive evidence presented here for the first time [...] We conclude that net-zero is
necessary, feasible and cost-effective» 509.
Vrije vertaling:
"De commissie Klimaatverandering beveelt een nieuwe emissiedoelstelling voor het
Verenigd Koninkrijk aan: nul netto broeikasgasemissies tegen 2050. Onze aanbeveling
blijkt duidelijk uit het uitgebreide bewijs dat hier voor het eerst wordt gepresenteerd (....)
Wij concluderen dat het netto nultarief noodzakelijk, haalbaar en kosteneffectief is. "
Het UK-CCC stelt ook dat de huidige doelstelling van de klimaatveranderingswet van het
Verenigd Koninkrijk voor een vermindering van 57% tegen 2030 naar boven moet worden
bijgesteld. Het UK-CCC heeft aangekondigd dat het tegen 2020 zal aanbevelen hoeveel hoger de
doelstelling voor 2030 moet zijn (dan 57%).

Commissie klimaatverandering van het Verenigd Koninkrijk blz.8.
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Verscheidene lidstaten hebben de 55%-doelstelling voor 2030 dan ook al vastgesteld en het
Verenigd Koninkrijk gaat zelfs nog verder door een doelstelling van 57% vast te stellen voor
2030, die nog verder moet worden verhoogd in het licht van het advies van het UK-CCC (in dit
verband zijn de adviezen van het UK-CCC over de toe te passen emissiereductiedoelstellingen
tot nu toe altijd door de Britse regering opgevolgd en opgenomen in de Climate Change Act).
Een emissiereductie van 55% tegen 2030, zoals voorgesteld door het Europees Parlement, wordt
door het UK-CCC als vrij laag beschouwd.
Een vermindering van 55% is inderdaad vrij laag. Dit volgt uit het rapport van de Belgische
Expertgroep Klimaat en Duurzaamheid, gepubliceerd op 14 mei 2019. Het rapport werd
geschreven door een twintigtal deskundigen op basis van een literatuurstudie en bijdragen van
meer dan honderd Belgische professoren en deskundigen. De centrale vraag waarop het rapport
een antwoord probeert te geven is de vraag van de jongerenorganisatie Youth For Climate:
"welke wetenschappelijke oplossingen bestaan er om de klimaatcrisis te stoppen". De vraag
werd gesteld naar aanleiding van de mobilisatie van jongeren in België en hun wekelijkse
klimaatmarsen om de klimaatcrisis onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen.
In het rapport van de groep van deskundigen inzake klimaat en duurzaamheid wordt met
onderstaande figuur gespecificeerd dat het totale volume van de Belgische broeikasgassen
tegen 2030 met ongeveer 65% moet dalen ten opzichte van de niveaus van 1990 en dat de
uitstoot in 2050 nul moet zijn (zie blauwe stippellijn). Alleen dan kan de doelstelling van Parijs
om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C om een gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen, worden bereikt. Volgens de Expertgroep is het te volgen emissiereductiescenario
heel anders dan het huidige scenario van België (vertegenwoordigd door de blauwe balk).
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In bovenstaande figuur laat het panel ook zien dat als alleen rekening wordt gehouden met CO22
(de rode stippellijn), de emissiereductie nog sneller moet zijn en het nulpunt in 2040 moet zijn
bereikt. Uit de figuur blijkt ook dat de CO2-uitstoot2-ui in België, zoals alle broeikasgasemissies,
tegen 2030 naar verwachting met ongeveer 65% zal dalen ten opzichte van het CO2-niveau in
België in 1990.
De Deskundigengroep Klimaat en Duurzame Ontwikkeling baseert de vereiste emissiereducties
voor België en de te bereiken reductiepercentages op een analyse van de IPCC-gegevens uit het
rapport van 2018. Met betrekking tot de specifieke CO 2-uitstoot is de Expertgroep gebaseerd
op het maximale koolstofbudget dat volgens het IPCC nog beschikbaar is. Dit volgt uit de bijlage
bij het verslag.
Het koolstofbudget heeft betrekking op de maximale hoeveelheid CO2 die nog aan de atmosfeer
kan worden toegevoegd voordat de 1,5°C opwarming wordt overschreden. Volgens de groep
van deskundigen is de wereldwijd nog beschikbare koolstofbegroting slechts 420-570 Gt CO2
(vanaf 2018). Dit beperkte beschikbare budget zal over alle landen van de wereld moeten
worden verdeeld. Als elke inwoner van de aarde hetzelfde deel van dit budget voor de toekomst
zou krijgen, zou België vanaf 2018 nog steeds een maximaal koolstofbudget hebben van 630 tot
850 Mt CO2. Dit komt overeen met 6 tot 9 keer de huidige jaarlijkse emissies van België.
Als de gunstigste verklaring voor België werd gekozen, namelijk dat het budget globaal wordt
verdeeld in functie van de mate waarin de landen die momenteel uitstoten (in dat geval
ontvangen de grootste uitstoters ook het grootste deel van het resterende koolstofbudget), dan
zou het resterende budget voor België 990 tot 1340 Mt CO2 bedragen, d.w.z. 10 tot 14 keer de
huidige jaarlijkse CO2-uitstoot. Zelfs in deze verdeling, die voor België het voordeligst is, is de
nog beschikbare emissiequota voor België dus zeer beperkt. Deze verdeling mag echter niet in
aanmerking worden genomen, aangezien zij geenszins in overeenstemming is met het RCDbeginsel van het UNFCCC en het hierboven beschreven Akkoord van Parijs, wat betekent dat de
historische verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen, hun welvaart, hun kennis en
bevoegdheden en hun institutionele capaciteiten hen ertoe nopen meer te doen dan het
ontwikkelingsland en dus (veruit) hun gemiddelde niveau zullen moeten verlagen.
In de bijlage bij het rapport stelt de groep van experts dat als België de rode stippellijn in
bovenstaande figuur volgt en in 2040 het CO2-punt bereikt, België in de periode 2018-2040
ongeveer 1000 Mt CO2 (meer bepaald 990 Mt CO2) zal hebben uitgestoten. Dit wordt
verduidelijkt in onderstaande figuur, die gebaseerd is op de cijfers van de deskundigengroep.
Reductieregeling 1
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Dit reductiediagram 1 geeft met het roze blok aan hoeveel CO2 cumulatief zal worden
uitgestoten tot 2040 als er een directe lineaire reductie tot het nulpunt in 2040 plaatsvindt. Dit
is 990 Mt CO2 (1000 Mt CO2 in afgeronde cijfers, zoals aangegeven door het Panel in het rapport).
Als gevolg hiervan stoot België nog steeds een hoeveelheid CO2 uit die, op basis van het RCDprincipe, waarschijnlijk te hoog is (zie bovengenoemd budget van 630-850 Mt CO2). Dit toont
aan dat de door de groep van deskundigen berekende bijdrage aan de vermindering van de CO2uitstoot absoluut noodzakelijk is.
De eisers willen erop wijzen dat als er niet onmiddellijk een lineair reductietraject van
nulreductie wordt gestart, de reductietaak wordt uitgesteld, waardoor het moeilijker wordt om
het emissieniveau van nul te bereiken en er bovendien sprake is van een grotere cumulatieve
hoeveelheid emissies. Dit wordt geïllustreerd door het verkleiningsdiagram 2 hieronder.

Reductieregeling 2

Dit reductieprogramma 2 laat zien wat er zou gebeuren als niet onmiddellijk in 2040 een lineair
reductietraject naar nul wordt gestart (zoals blijkt uit reductieprogramma 1), maar tot 2030 het
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reductietraject zou volgen dat is voorzien in het Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan
(PNIEC) dat België op verzoek van de EU heeft opgesteld. In dit geval zal België in de periode tot
2030 veel meer CO2 uitstoten dan op de reductietraject in figuur 1. De CO2-uitstoot zal in de
periode tot 2030 veel hoger liggen dan op de reductietraject in figuur 1. De CO 2 -uitstoot zal in
de periode tot 2030 in de periode tot 2030 in België toenemen.
Figuur 2 gaat er dan van uit dat België vanaf 2030 nog alles in het werk zal stellen om in 2040
het nulpunt te bereiken. Uit de grafiek blijkt dat in dit geval vanaf 2030 een aanzienlijke
versnelling van de emissiereductie zal moeten plaatsvinden. Deze versnelling wordt
geïllustreerd door het feit dat de lijn in de periode 2030-2040 veel sterker daalt dan in de periode
tot 2030. Maar ondanks deze versnelling en ondanks het feit dat de twee regelingen in 2040 een
nulpunt bereiken, stoot België tot 2040 veel meer CO2 uit over de hele periode tot 2040, volgens
de veronderstelling in figuur 2 dan die in figuur 1, namelijk 1532 Mt CO2 (figuur 2) in plaats van
990 Mt CO2 (figuur 1).
Dit leidt tot de volgende zeer belangrijke constatering: niet alleen is het zeer belangrijk om het
nulpunt te bereiken, maar het is ook bijzonder belangrijk dat een lineaire vermindering van de
emissies naar het nulpunt met onmiddellijke ingang wordt doorgevoerd. Als dit niet gebeurt,
wordt de reductietaak effectief uitgesteld en - ook al wordt er meer gecompenseerd aan het
einde van het reductietraject en wordt het nulpunt op tijd bereikt - zal de cumulatieve CO2uitstoot veel hoger zijn.
Niet alleen wordt er veel meer CO 2 uitgestoten onder de baan van figuur 2, maar de kans dat
het nulpunt daadwerkelijk wordt bereikt in 2040 is bij dit schema kleiner dan onder figuur 1. De
kans dat het nulpunt ook daadwerkelijk wordt bereikt, is bij dit schema kleiner. De reden
hiervoor is dat in figuur 2 de vermindering van de emissies vanaf 2030 veel sneller zal moeten
plaatsvinden en dus drastischer, duurder en moeilijker te realiseren zal zijn dan de meer
geleidelijke vermindering van de emissies in figuur 1, waardoor de kans op succes waarschijnlijk
kleiner zal zijn. De IPCC wijst hier ook op in zijn verslag over SR15.
Elk uitstel tot 2030 zal het moeilijker en duurder maken om de doelstelling van Parijs om een
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, te verwezenlijken. Het tegendeel is ook waar. Als
er in de komende jaren meer dan lineaire reducties worden bereikt, zal de kans dat een
gevaarlijke klimaatverandering wordt voorkomen, toenemen. Als er in de komende jaren meer
dan lineaire reducties worden gerealiseerd, zal een deel van het koolstofbudget beschikbaar
blijven voor de periode na 2040, zodat de overgang naar het nulpunt met enkele jaren kan
worden verlengd. Het volgende diagram illustreert dit.
Reductieregeling 3

290 | 305

De oranje lijn laat zien wat er gebeurt als er direct een meer dan lineaire reductie wordt gestart.
In dit geval worden tot 2038 minder emissies uitgestoten dan in het geval van een lineair
reductietraject. Wat tot 2038 minder wordt uitgestoten (het roze plan tussen de oranje lijn en
de rode lijn) kan dan dienen als een resterend koolstofbudget voor de periode tot 2050, zodat
het CO2-nulpunt pas in 2050 wordt bereikt en er cumulatief niet meer wordt uitgestoten dan
wanneer het nulpunt in 2040 zou zijn bereikt. In dit geval zal de Belgische CO2-uitstoot tegen
2030 echter met meer dan 65% moeten worden verminderd ten opzichte van het niveau van
1990.
Samenvattend blijkt uit al het bovenstaande duidelijk dat de doelstelling om de uitstoot van
broeikasgassen (d.w.z. CO2 en andere gecombineerde broeikasgassen) tegen 2050 tot nul te
herleiden zeer noodzakelijk is en dat de eisers deze doelstelling niet overdrijven door er
vooruitgang mee te boeken. Een Belgische emissiereductie van 65% (ten opzichte van het
Belgische niveau van 1990) voor CO2 en alle broeikasgassen zal ook nodig zijn in 2030. Volgens
de Deskundigengroep Klimaat en Duurzaamheid is de 55% emissiereductie van de afzonderlijke
landen tegen 2030 onvoldoende. De eisers beschouwen de hierboven vermelde vermindering
met 55% in 2030 dan ook als de absolute ondergrens van wat België tegen 2030 moet bereiken
op het vlak van emissiereducties.
Als de respondenten in 2030 een vermindering van de broeikasgasemissies met 65% of ten
minste 55% ten opzichte van 1990 willen bereiken door middel van een lineaire vermindering
van de emissies vanaf 2018, betekent dit dat de in onderstaande tabel vermelde
emissiereductiepercentages in de komende jaren moeten worden bereikt (de startcijfers voor
2017 zijn ontleend aan het verslag van het Panel).
Figuur 30. Tabel van verlagingen tot 2030
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Met het oog op deze tabel en om onderweg te kunnen nagaan of de gedaagden op koers liggen
om de doelstelling voor 2030 te halen, is het belangrijk dat de gedaagden reeds een
emissiereductie van 48% in 2025 (in combinatie met een reductiedoelstelling van 65% in 2030,
Route 1), ten minste 42% emissiereductie (in combinatie met een reductiedoelstelling van 55%
in 2030, Route 2) hebben bereikt. Het is zeer belangrijk om deze tussentijdse mijlpaal in 2025 te
bereiken, en daarom zal het ook van verweerders worden verlangd.
Ter versterking van het argument met betrekking tot het bevel dat zij willen verkrijgen voor 2030
en voor de tussentijdse doelstelling van 2025, onderstrepen eisers verder het volgende.
Er is nog een andere reden waarom België zijn uitstoot tegen 2030 zou moeten verminderen tot
minstens 55-65%. Een studie van het Belgische adviesbureau Climact toont aan dat tegen 2030
een nettoreductie van 55-65% op EU-niveau moet worden bereikt om tegen 2050 het (netto)uitstootpunt van nul te bereiken:
« In deze studie wordt geconcludeerd dat de BKG-emissies, om tegen 2050 op een traject
naar een netto-nulniveau tegen 2050 te komen, tegen 2030 zullen moeten worden
verminderd van ongeveer 55-65% ten opzichte van de niveaus van 1990 (met inbegrip van
de LULUCF-sector) [...] Deze bevinding is in tegenspraak met het huidige EU-streefcijfer,
dat leidt tot een vermindering van de BKG-uitstoot met slechts 40% (met inbegrip van de
LULUCF-sector, 35% met uitzondering van deze sector) in 2030 " en .
Vrije vertaling:
"Uit deze studie blijkt dat de BKG-emissies tegen 2030 met ongeveer 55-65% zullen
moeten worden verminderd ten opzichte van de niveaus van 1990 (inclusief de LULUCFsector) om tegen 2050 netto nulreductie te bereiken (....) Dit resultaat is in tegenspraak
met de huidige EU-doelstelling, die slechts leidt tot een vermindering van de BKG-uitstoot
met 40% (inclusief de LULUCF-sector, 35% exclusief de emissies) tegen 2030".
Met andere woorden, om de doelstelling van nul netto broeikasgasemissies tegen 2050 (d.w.z.
niet alleen CO2, maar alle broeikasgassen samen) te bereiken, is een tussentijdse doelstelling
van 55-65% in 2030 ook praktisch noodzakelijk om de haalbaarheid van de energietransitie, die
tegen 2050 moet worden voltooid, te behouden. Dit is een belangrijke vaststelling, aangezien
de Belgische regering onlangs de noodzaak heeft goedgekeurd om de (netto) nulemissiedoelstelling tegen 2050 te bereiken. Het bereiken van nul tegen 2050 wordt ook door
België noodzakelijk geacht om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken.
Het staat er zwart op wit.
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In mei 2019 heeft België in een EU non-paper (werkdocument voor EU-leiders) aangegeven dat
de totale netto-emissies van de EU uiterlijk in 2050 nul moeten zijn om de klimaatdoelstelling
van het Akkoord van Parijs te kunnen implementeren. De Belgische regering zegt hierover:
"Om bij te dragen tot de wereldwijde inspanningen die nodig zijn om de gevolgen van de
klimaatverandering te beperken en alle kansen te grijpen die de overgang naar een
klimaatneutrale samenleving biedt, moet de EU een ambitieuze langetermijnstrategie
vaststellen om uiterlijk in 2050 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken".
De Belgische regering heeft deze boodschap vet gedrukt in haar verklaring om het belang van
het te bereiken doel te benadrukken.
Uit de Climact-studie blijkt dat het voor het bereiken van deze doelstelling voor 2050
onvermijdelijk is dat de lidstaten van de EU in 2030 (ten opzichte van 1990) een gemiddelde
emissiereductie van 55 tot 65% moeten bereiken om in 2050 in de praktijk een netto nuluitstoot
van broeikasgassen te bereiken. Aangezien België, als een van de meest welvarende landen in
de EU, zeker niet minder zal moeten doen dan het EU-gemiddelde op het gebied van klimaat (bij
beslissingen over de verdeling van de EU-inspanningen moet België steevast meer doen dan het
gemiddelde van de klimaattaak), kan en mag ook van België (en dus van de gedaagden) verwacht
worden dat het deze reductiedoelstelling van 55-65% in 2030 haalt als klimaatdoelstelling die
voor 2030 moet worden aangenomen.
Uit het bovenstaande blijkt eens te meer dat de toepassing van een reductiedoelstelling van 5565% voor België in 2030 het minimum is dat de gedaagden zullen moeten bereiken om een
evenredige bijdrage te leveren aan het bereiken van de Parijse klimaatdoelstelling en dus aan
het voorkomen van een gevaarlijke wereldwijde klimaatverandering. Hetzelfde geldt voor de
emissiereductiedoelstelling van de EU, en dus ook voor de Belgische emissies, tot een netto nul
in 2050. In 2050 kunnen er dus geen BKG-emissies meer worden toegevoegd aan de lucht uit
België.
Het document in kwestie, ondertekend door België en getiteld "Non Paper on Climate for the
Future of Europe", is ook ondertekend door Frankrijk, Denemarken, Luxemburg, Nederland,
Portugal, Spanje en Zweden. Het werd ingediend vóór de bijeenkomst van de staatshoofden en
regeringsleiders van de EU op 9 mei 2019 in Sibiu (Roemenië).
In dit document onderstreept de Belgische regering onder meer dat de klimaatverandering
ingrijpende gevolgen heeft voor de mensheid en de planeet en dat de gevolgen nu al in heel
Europa voelbaar zijn, bijvoorbeeld door verwoestende hittegolven en bosbranden. De Belgische
regering benadrukt dat ambitieuze en dringende maatregelen dus nodig zijn door een snelle en
diepgaande transformatie van alle sectoren van de economie om te vermijden dat er in 2050
nog meer BKG's aan de atmosfeer worden toegevoegd (geen netto-uitstoot in 2050). Het
kabinet ziet deze transformatie naar een netto emissiereductie van nul in 2050 niet alleen als
een uitdaging, maar ook als een middel om economische groei te bevorderen en onder andere
werkgelegenheid, menselijk welzijn en gezondheid en biodiversiteit te bevorderen. In het
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algemeen leidt de inspanning tot een meer welvarende gemeenschap, dixit de Belgische
regering in het genoemde document.

§3.

Conclusie
In het licht van wat in dit hoofdstuk is besproken, is het duidelijk welke doelstellingen de
gedaagden zich voor 2025, 2030 en 2050 moeten stellen om recht te doen aan de belangen van
de eisers. Tegen 2030 zal de Belgische uitstoot van broeikasgassen voornamelijk met 65%
moeten worden verminderd, maar nooit met minder dan 55% ten opzichte van het
emissieniveau van 1990. Als tussentijdse doelstelling voor 2025 betekent dit een
emissiereductiepercentage van 48%, voor ten minste 42%. Deze verzoeken gaan dus verder dan
de verzoeken in de vorm van een dagvaarding, en daarom zullen de verzoeken van de eisers
worden aangepast in het dispositief dat het dossier afsluit.
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Aanwezigheidsdienst
Uitgangspunt van gedaagden
§1.

Uitgangspunt van de Belgische Staat
De Belgische Staat is van oordeel dat uw rechtbank het verzoek van eisers om een dwangsom
moet afwijzen om de volgende redenen:

§2.

-

Volgens hem is er geen bewijs dat hij geen straf tegen hem zou uitvoeren;

-

een dergelijke veroordeling zou niet nauwkeurig genoeg zijn om de toevoeging van
een dwangsom mogelijk te maken. Volgens hem kan de Belgische staat niet worden
gedwongen om een precies resultaat te bereiken, omdat hij niet alle parameters
controleert die het resultaat van de maatregelen die hij neemt, beïnvloeden.

Uitgangspunt van het Brussels Gewest
Volgens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het vonnis waarover uw rechtbank wordt
verzocht zich uit te spreken niet volledig en nauwkeurig genoeg worden geformuleerd om de
schending ervan vast te stellen en een dwangsom te kunnen betalen.

§3.

Uitgangspunt van het Vlaamse Gewest
Dit verzoek om een dwangsom kan om verschillende redenen niet worden ingewilligd.
Ten eerste is zij van mening dat een dwangsom geen vordering tot schadevergoeding is.
In de tweede plaats is zij van mening dat het niet nodig is dergelijke sancties op te leggen,
aangezien zij van mening is dat er geen reden is om aan te nemen dat zij zich in geval van een
veroordeling niet aan de regels zal houden.
In de derde plaats, en meer nog meer subsidiair, betoogt zij dat het onmogelijk zou zijn om de
dwangsom te koppelen aan het hoofdverzoek, aangezien dit laatste naar haar mening niet
nauwkeurig genoeg is. Het voegt eraan toe dat de uitvoering van de belangrijkste verzoeken op
geen enkele wijze afhankelijk is van de uitsluitende wil van de eisende partij. Niet alleen zal
rekening moeten worden gehouden met de specifieke werking van de Belgische Staat en de
verdeling van de bevoegdheden tussen de gefedereerde entiteiten en de federale Staat, maar
ook met de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende ministers. Het resultaat is
volgens haar een "onmogelijkheid van uitvoering".
Tot slot, in het meer subsidiaire geval, vraagt het uw tribunaal om de dwangsommen aan te
passen en te matigen. Zij is van mening dat als eerste stap de termijnen waarbinnen de
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belangrijkste verzoeken moeten worden uitgevoerd, grondig moeten worden herzien. In de
tweede plaats wordt uw rechtbank verzocht het bedrag van de dwangsommen redelijk te
beoordelen.
§4.

Uitgangspunt van het Waalse Gewest
Het Waalse Gewest betwist het verzoek om een dwangsom.
Enerzijds is zij van mening dat de tenuitvoerlegging van het vonnis door middel van een
hypothese onmogelijk is op straffe van een dwangsom, aangezien de eisers volgens haar niet
precies aangeven op welke wijze en met welke middelen hun vorderingen moeten worden
voldaan. Bovendien wordt toegevoegd dat de voorwaarden voor het debiteren van de
dwangsom zelf niet zijn vastgesteld, hetgeen ook de tenuitvoerlegging zou verhinderen.
Anderzijds kan het Waalse Gewest, gezien zijn status van overheidsinstantie, zich niet
onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing. De eisende partij ontkent
het probleem van de opwarming van de aarde niet en heeft aangetoond dat zij gehandeld heeft
en nog steeds doet. Zij is derhalve van mening dat geen enkele dwangsom noodzakelijk of zelfs
maar nuttig is.

Weerlegging
Ter herinnering: artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in de mogelijkheid om
een hoofdvonnis van een dwangsom aan te vullen met een hoofdvonnis, dat als volgt luidt:
" [...] "De rechter kan, op verzoek van een partij, de andere partij, indien deze de hoofdstraf
niet heeft vervuld, veroordelen tot betaling van een geldboete, de zogenaamde
dwangsom, onverminderd de eventuele schadevergoeding".
Een dwangsom kan worden gedefinieerd als een "bijkomende veroordeling tot betaling van een
geldbedrag dat door de rechter wordt opgelegd om druk uit te oefenen op de schuldenaar, zodat
deze de hem opgelegde straf ten uitvoer legt". De dwangsom bestaat dus uit "een dwangmiddel
dat aan de rechter is voorbehouden om ervoor te zorgen dat de geadresseerde de tot hem
gerichte beschikking naleeft". Het draagt bij tot de verwezenlijking van het recht op effectieve
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, dat een van de fundamentele elementen van
een rechtsstaat is.
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de verschillende kritieken van de beklaagden: Ten eerste
het onderscheid tussen de gevraagde dwangsom en een vordering tot schadevergoeding (§1),
ten tweede de precieze en volledige aard van het verzoek om een veroordeling (§2), ten derde
en ten slotte de noodzaak van de dwangsommen (§3).

§1.

het onderscheid tussen de gevraagde dwangsom en een vordering tot schadevergoeding
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De dwangsom is een pressiemiddel dat - door de dreiging die zij voor de schuldenaar vormt moet leiden tot de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing, waarbij de
betaling van de te betalen bedragen van dien aard is dat zij een voldoende sterke dwang
uitoefent om de schuldenaar ertoe aan te zetten zich aan te passen.
De dwangsom is dus in wezen dwingend.
De doctrine geeft met betrekking tot het punitieve karakter aan dat:
"Als de afschrikkende werking niet voldoende is, zal de dwangsom worden opgelegd en
zal de schuldenaar deze moeten betalen. In dit geval lijkt de bestraffende aard van de
instelling die tegen de weerspannige schuldenaar speelt, een "privéstraf". Het punitieve
karakter van de dwangsom heeft tot gevolg dat de maatregel op geen enkele wijze kan
worden verward met schadevergoedingen".
In casu is het, gelet op de regelgevende inrichting, duidelijk dat het verzoek om een dwangsom
niet tot doel heeft verzoekers schadeloos te stellen voor de schade die zij eventueel hebben
geleden. Anderzijds is het doel ervan om druk uit te oefenen met het oog op de passiviteit en
inertie die de gedaagden tot nu toe aan de dag hebben gelegd op het gebied van
klimaatgovernance (zie supra).

§2.

De precieze en volledige aard van het verzoek om een veroordeling
Ter herinnering, de eisers verzoeken de gedaagden om de gedaagden te gelasten de jaarlijkse
BKG-emissies van het Belgische grondgebied te verminderen of te laten verminderen om deze
te verkrijgen:
- In 2025 was dat 48%, ten minste 42%, minder dan in 1990;
- In 2030 was dit een vermindering van 65%, ten minste 55%, ten opzichte van 1990;
- In 2050, een netto nul-emissie.
Dit verzoek om een veroordeling is nauwkeurig en volledig. De jaarlijkse uitstoot van een land is
sinds 1992 een klassiek kenmerk van het klimaatbeleid. Zij zijn onderworpen aan
rapportageverplichtingen in het kader van het UNFCCC en het Europese klimaatbeleid, met
name via de bestuursverordening 2018/1999, voor de toekomst. Deze processen-verbaal maken
het van nature mogelijk om aan de eis van een nauwkeurige en volledige veroordeling te
voldoen.
In een belangrijk arrest van 17 december 1998 oordeelde het Benelux Gerechtshof dat in geval
van een hoofdelijke veroordeling van meerdere schuldenaars elk van de schuldenaars moet
kunnen worden veroordeeld tot het betalen van een dwangsom indien de hoofdveroordeling
niet wordt uitgevoerd.
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§3.

De noodzaak van bereikbaarheidsdiensten
In het licht van de bestaande jurisprudentie en doctrine is er geen voorwaarde met betrekking
tot het aantonen van de noodzaak van de gevraagde dwangsom. De argumenten van
verweerders zijn niet onderbouwd.
In ieder geval zou een eenvoudige lezing van de conclusies van de eisende partij voldoende
moeten zijn om ons te overtuigen van de noodzaak van beperkingen, op wetenschappelijk
niveau en op het niveau van onvoldoende politiek bestuur. Temeer daar bij het lezen van deze
conclusies van het Vlaamse Gewest, de eisende partij oproept dat het volgende moet worden
gelezen:
"De verschillende bevoegdheidsregels en de regels inzake interne organisatie en werking van
de autoriteiten betekenen dat de eisende partij, evenals de andere verweerders, niet de
mogelijkheid hebben om de voornaamste vorderingen uit te voeren. Door deze
onmogelijkheid om de belangrijkste verzoeken uit te voeren, verliest de dwangsom als
stimulans al zijn nut".
Deze passage onderstreept precies het doel van de rechtsvordering van eisers. De passiviteit en
inertie van de gedaagden duurde te lang en gezien de klimatologische urgentie besloten de
eisers de gedaagden voor uw rechtbank te brengen. Het gevaar is zo dramatisch, de urgentie zo
dringend en het tekort om met zo'n duidelijk leadership te regeren, meer dan vier jaar na de
dagvaarding en met volledige kennis van zaken, dat de eisers hebben besloten het bedrag van
de gevraagde dwangsom te verhogen van 100.000 euro per maand vertraging in het nakomen
van de verplichtingen die uw hoofdkwartier bereid is op te leggen tot 1.000.000 euro per maand
vertraging.
Met deze woorden versterkt het Waalse Gewest het gevoel van de noodzaak om actie te
ondernemen bij de partijen die daarom vragen.
Ten slotte is het argument dat het niet nodig is een dwangsom op te leggen aan een publiek
persoon, voor zover het uitgesloten is dat deze zich "aan de tenuitvoerlegging van een
rechterlijke beslissing tracht te onttrekken", reeds weerlegd door de rechtspraak van het
Benelux Gerechtshof en wordt het in de praktijk omgekeerd.
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DE ONTWIKKELINGEN
Titel I. Voornamelijk als voorbeeld
Titel II. Subsidiair
Titel III. In ieder geval....
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I. Voornamelijk door middel van
1° Op te merken dat, volgens de meest recente gegevens aan het einde van de debatten, België
de doelstellingen die het zich had gesteld met betrekking tot de vermindering van de BKGuitstoot tegen 2020, volgens de gegevens die het zelf aan de Europese Commissie heeft
meegedeeld, niet heeft gerespecteerd of niet meer kan respecteren;
2° de aangehaalde partijen te gelasten de nodige maatregelen te nemen om België ertoe te
brengen het totale volume van de jaarlijkse broeikasgasemissies van het Belgische grondgebied
te verminderen of te verminderen, teneinde de volgende verminderingen te bereiken:
-

In 2025 was dat 48%, of ten minste 42%, minder dan in 1990;
In 2030 een daling van 65%, of minstens 55%, ten opzichte van het niveau van 1990;
In 2050, een netto nul-emissie.

3° de in solidum genoemde partijen, of de ene partij bij gebreke van de andere, te veroordelen
tot betaling van een dwangsom van 1.000.000 EUR per maand vertraging, indien zij de in het
vorige punt bedoelde straffen niet naleven.
verklaren dat de verschuldigde dwangsommen volledig zullen worden toegewezen aan
maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in België te verminderen;

II. Subsidiair
4° vast te stellen dat de aangehaalde partijen onrechtmatig handelen ten aanzien van verzoekers
en/of hen blootstellen aan schendingen van de mensenrechten indien zij het totale volume van
de jaarlijkse broeikasgasemissies van het Belgische grondgebied niet verminderen of doen
verminderen om de volgende verminderingen te bereiken:
-

In 2025 een daling van 48%, of ten minste 42%, ten opzichte van het niveau van 1990;
In 2030 een daling van 65%, of minstens 55%, ten opzichte van het niveau van 1990;
In 2050, een netto nul-emissie.

III. In ieder geval....
verwijzing van de genoemde partijen in alle kosten van de procedure, met inbegrip van de
vergoeding van de vereffening van de procedure ten bedrage van 1 320 EUR, voor een nietcontante zaak.

Brussel, 28 juni 2019,
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Voor de eisers,
Zijn advies,
Carole Billiet
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Eric Gillet

Audrey Baeyens

Luc Depré

INVENTARIS VAN DE BEWIJSSTUKKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

P0, nr. 1: Medeaanvragers - adreswijzigingen;
P0, nr. 2: Medeaanvragers - Schrapping van de lijst (dubbelgangers en doden);
P2, nr. 1.a: IPCC, Speciaal verslag: De opwarming van de aarde met 1,5°C - Samenvatting
voor de beleidsmakers ;
P2, nr. 1.b : IPCC, Speciaal verslag: De opwarming van de aarde met 1,5°C - Context ;
P2, n°1.c : IPCC, Speciaal verslag: De opwarming van de aarde met 1,5°C - Matiging ;
P2, nr. 1.d : GIEC, Speciaal verslag: De opwarming van de aarde met 1,5°C - Effecten ;
P2, nr. 1.e : GIEC, Speciaal verslag: De opwarming van de aarde met 1,5°C - Wereldwijde
reactie ;
P2, nr. 1.f : GIEC, Speciaal verslag: De opwarming van de aarde met 1,5°C - Duurzame
ontwikkeling en andere ;
P2, nr. 1.g : GIEC, Speciaal verslag: Klimaatverandering van 1,5°C - Woordenlijst ;
P2, nr. 2: IPCC, Klimaatverandering, Bijlage bij het syntheseverslag - Woordenlijst ;
P2, nr. 3: IPCC, Klimaatverandering, bijlage bij het syntheseverslag - Richtsnoeren voor
auteurs over de bijdrage van IPCC-werkgroep II aan het vierde evaluatieverslag ;
P2, nr. 4: Brown et Caldeira, Klimaatverandering 2007: effecten, aanpassing en
kwetsbaarheid ;
P2, nr. 5: IPCC, Klimaatverandering 2013 : De wetenschap - Samenvatting voor
besluitvormers;
P2, nr. 6: IPCC, Klimaatverandering 2007. Verslag van Werkgroep I - De wetenschap;
P2, nr. 7: GIEC, Klimaatverandering 2013: De wetenschap erachter - Syntheseverslag ;
P2, nr. 8: GIEC, Minaraad 26 november 2009;
P2, nr. 9: GIEC, Klimaatverandering 2013: de wetenschap erachter ;
P2, nr. 10: IPCC, Klimaatverandering 2007. Verslag van Werkgroep I - De wetenschap Technische samenvatting ;
P2, nr. 11: IPCC, Klimaatverandering 2007. Verslag van Werkgroep I - De wetenschap Samenvatting voor beleidsmakers;
P2, nr. 12: GIEC, Klimaatverandering 2013: de wetenschap erachter ;
P2, nr. 13: IPCC, Klimaatverandering 2014. Matiging van de klimaatverandering - AR5,
WGIII, Samenvatting voor beleidsmakers;
P2, nr. 14: IPCC, Klimaatverandering. Impact, aanpassing en kwetsbaarheid;
P2, nr. 15: Brief van de Europese Unie van 28 januari 2010 na de overeenkomst van
Kopenhagen;
P2, nr. 16: J.P. van YPERSELE en Ph. Marbaix, Impact van de klimaatverandering in België,
UCLouvain-Greenpeace, 2004 ;
P2, nr. 17: Belgium's seventh national communication and third biennial report on climate
change under the UNFCCC, 2017 ;
P2, nr. 18 : E. Brits et al., Climate change and Health in Belgium, 2010 ;
P2, nr. 19 : EUROSTAT, Smarter, greener, more inclusive ? Indicators to support the
Europe 2020 Strategy, 2018 ;
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

P2, nr. 20 : EUROFOUND, Energy scenario : Employment implications of the Paris Climate
Agreement, 2019 ;
P2, nr. 21: Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming;
P2, nr. 22: CFDDD, 2014 Advies over de implementatie van de Belgische overgang naar
een koolstofarme samenleving in 2050;
P2, nr. 23: CFDDD, Follow-up van het advies van 2014 - Verklaringen van mevrouw
Marghem ;
P2, nr. 24: CFDDD, 2016 Advies over governance inzake klimaatbeleid;
P2, nr. 25: Senaat, Informatief rapport van 27 januari 2017 over de verdeling van de
klimaatdoelstellingen.
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BIJLAGEN
Bijlage 1. Tabel met verbintenissen in het kader van het UNFCCC-regime
In de onderstaande tabel geven we de verschillende internationale instrumenten met
betrekking tot klimaatverandering aan die deel uitmaken van de zogenaamde internationale
wettelijke regeling inzake klimaatverandering. Vervolgens zullen we aangeven wanneer België
deze verschillende instrumenten en de belangrijkste verbintenissen die het met de
ondertekening ervan is aangegaan, heeft ondertekend. Tot slot zullen we ook aangeven of de
Europese Unie, als regionale internationale organisatie, deze instrumenten en de verplichtingen
die zij is aangegaan, heeft ondertekend.
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Verdragen
internationale
instrumenten

/

Verklaring
van
Stockholm over het
milieu - 1972
Resolutie 43/53 over
de bescherming van
het wereldklimaat
voor de huidige en
toekomstige
generaties (1988).
RIO-verklaring
(1992)

Aanneming (A),
# partijen (P) en
inwerkingtredin
g (E.V.)
A: 16 juni 1972

Ondertekening en
bekrachtiging door
België

Ondertekening
en Verplichtingen die hieruit voortvloeien
goedkeuring van de
Europese Unie

/

/

A: dinsdag 6
december 1988

/

/

A:
zondag14
juni 1992

/

/

-

-

Raamverdrag van de
Verenigde
Naties
inzake
klimaatverandering
(1992)

A: 9 mei 1992.
P : 197
E.v. : maandag
21 maart 1994

S: donderdag 4 juni
1992
V: dinsdag 16
januari 1996

S: zaterdag 13 juni
1992
A:
woensdag
15
december 1993
-

Recht op een gezond milieu (principe 1)
Preventie van milieuschade: Veiligheidsprincipe (principe 21)
Duurzame ontwikkeling (principe 8)
(beginselen 13, 14, 15, 17 en 18)
de
klimaatverandering
wordt
erkend
een "gemeenschappelijke zorg van de mensheid".

als

Duurzame ontwikkeling (principe 3)
Preventie van milieuschade: Veiligheidsprincipe (principe 2)
Voorzorgsbeginsel (beginsel 15)
Beginsel van gemeenschappelijke
maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheden (beginselen 7 en 11)
Burgerparticipatie (principe 10)
Wettelijk bindende internationale conventie
Ultieme doelstelling: het voorkomen van een gevaarlijke opwarming
van de aarde: Art. 2
Principes : Art. 3
Institutioneel kader: Art. 7

Protocol van Kyoto
(1997)

A: donderdag
11 december
1997
P : 192
E.v. : woensdag
16
februari
2005

COP13 Bali Action
Plan

Exemplaar 13: 3
tot en met
15/12/2007.
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Eev: maandag 15
april 1996

Besluit 94/69/EG van de
Raad
van
15/12/1993
betreffende de sluiting van het UNFCCC.

Beginsel van gemeenschappelijke
maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheden: Art. 4 en bijlagen I en II
Communicatiemechanisme: Artikelen 4 en 12.
Verplichtingen inzake vermindering van en aanpassing aan de uitstoot
van broeikasgassen: Art. 4

S: woensdag 29
april 1998
V: vrijdag 31 mei
2002

S: woensdag 29 april - Concrete en verplichte doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen: Art. 3
1998
1 gemeenschappelijke kwantitatieve verminderingsdoelstelling van 5,2% tussen 2008A: donderdag 25 april
2012 voor de landen van bijlage 1 ten opzichte van het basisjaar 1990.
2002
Individuele doelstellingen
Beschikking
België heeft in de periode 2008-2012 een gemiddelde emissiereductie
2002/358/EG van de
van 8% (-7,5% voor het Waalse Gewest, -5,2% voor het Vlaamse
Raad van 25 april 2002
Gewest en +3,475% voor het Brusselse Gewest) ten opzichte van 1990.
betreffende
de
goedkeuring namens
de
Europese
Gemeenschap van het
Protocol van Kyoto en
de
gezamenlijke
nakoming van de in
het kader van dit
protocol aangegane
verplichtingen.
- Bewustwording van de urgentie: verwijzing naar de werkzaamheden van
het IPCC en de noodzaak om tegen 2020 een broeikasgasemissiereductie
van 25 à 40% te bereiken.

KOPENHAGEN AKKOORD
COP-15

COP 15: 7-18
december 2009.

Resolutie 10/4 van
de
VNMensenrechtenraad
10/4
Overeenkomst van
Caucan COP 16

A: Maart 2009

COP 17 - Besluit van
Durban 1/CP.17 van
Durban.

COP17 :
28 november
tot zondag 11
december 2011
Moeilijkheden
bij
de
goedkeuring
van het besluit
bij consensus

COP18 - besluit van
Doha
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Moeilijkheden bij
het nemen van
besluiten
bij
consensus
/

Moeilijkheden bij het nemen van besluiten
bij consensus
-

/:

Overeenstemming tussen de partijen over de drempel van 2 graden
Celsius
de noodzaak voor de partijen om vóór 2020 reductiedoelstellingen
voor dit doel vast te stellen, individueel of gezamenlijk, en wel vóór
2020
Erkenning dat de klimaatverandering een bedreiging vormt voor de mensenrechten
wereldwijd, met inbegrip van het recht op leven, met name voor kwetsbare mensen.

COP16 :
29 november
tot
10
december 2010

Erkenning door de partijen die dat...:
- De klimaatverandering heeft gevolgen voor het effectieve genot van
de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de meer kwetsbare
groepen;
- zoals gedocumenteerd in het IPCC-rapport (AR4) zijn er aanzienlijke
verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen nodig om de
opwarming van de aarde onder de 2°C te houden en dat de COPpartijen dringend actie moeten ondernemen om deze
langetermijndoelstelling te bereiken;
dat het noodzakelijk is rekening te houden met een maximale
opwarming van 1,5°C als einddoel van artikel 2 van het verdrag
Besluit om het proces van het Protocol van Kyoto uit te breiden en het
"Platform van Durban voor versterkte maatregelen" op te richten om de
"klimaatregeling voor de periode na 2020" te ontwikkelen.
Niet van kracht,
maar uitgevoerd
op EU-niveau!

Het DOHA-besluit stelt de tweede verbintenisperiode in het kader van het
Protocol van Kyoto in van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2020.
Verbintenissen van de Europese Unie, Kroatië en IJsland en acht andere
geïndustrialiseerde landen, waaronder Australië, Noorwegen en

het Akkoord
Parijs COP 21
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van

A: zaterdag 12
december 2015
P : 184
E.v. :
vrijdag 4
november
2016

S: vrijdag 22 april
2016
V: donderdag 6
april 2017

S: vrijdag 22 april 2016
A:
woensdag
5
oktober 2016
Besluit
(EU)
2016/1841 van de
Raad van
Raad van 5 oktober
2016 betreffende de
sluiting, namens de
Europese Unie, van
het Akkoord van
Parijs.
aangenomen in het
kader
van
het
Raamverdrag van de
Verenigde
Naties
inzake
klimaatverandering.

Zwitserland, die 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
vertegenwoordigen.
de verbintenis van elk land om zijn gekwantificeerde streefcijfers voor de
vermindering van de broeikasgasemissies "uiterlijk in 2014" te "herzien".
Drievoudige doelstelling (artikel 2)
- bevatten een opwarming van de aarde die ver onder de 2°C ligt,
idealiter zelfs bij 1,5°C boven het pre-industriële niveau;
- het vermogen om zich aan te passen aan de klimaatverandering op te
bouwen;
- de "financiële stromen verenigbaar te maken met een
ontwikkelingsprofiel dat zich ontwikkelt in de richting van een lage
uitstoot van broeikasgassen en dat bestand is tegen de
klimaatverandering".
Hoofdstuk 4 : Verbintenissen van de partijen (artikel 4)
- hun piek in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen "zo snel
mogelijk" bereiken, waarbij de ontwikkelingslanden iets meer tijd
krijgen dan de ontwikkelde landen;
- de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen zodra de piek is
bereikt, in overeenstemming met de wetenschappelijke aanwijzingen
met betrekking tot de temperatuurdoelstelling, met als uiteindelijk
doel de mondiale koolstofneutraliteit in de tweede helft van deze
eeuw;
- uiterlijk in 2020 langetermijnstrategieën voor koolstofarme
ontwikkeling te formuleren en te communiceren;
- Deze bijdragen moeten om de vijf jaar naar boven worden bijgesteld
op basis van de periodieke analyse (op mondiaal niveau) van de
afwijking van een traject dat de opwarming van de aarde tot 2°C of
1,5°C beperkt.

COP 22

COP 23

COP 24
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7
tot
18
november
2016
6 tot en met
vrijdag
17
november
2017.
2
tot
15
december
2018

Goedkeuring van besluiten tot uitvoering van het Akkoord van Parijs.

Aanneming van het Paris Rulebook en de Talanoa-dialoog

-

Voltooiing van het Paris Rulebook
Behandeling van de conclusies van het laatste IPCC-verslag van 2018

