EERSTE CONCLUSIES

VOOR :

Het
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST,
vertegenwoordigd door zijn Regering, namens Mevrouw Céline
Fremault, Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en
Energie, waarvan het kabinet gevestigd is te 1050 Brussel, Kapitein
Crespelstraat, 35 ;
Verwerende partij ;
met als raadslieden Ivan-Serge Brouhns (ivbr@cms-db.com ; tel.
0485/47.82.88 ; fax. 02/743.69.00) en Guillaume Possoz, advocaten,
waarvan het kabinet gevestigd is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg,
178, waar woonplaats gekozen wordt in het kader van de huidige
procedure ;

TEGEN :

De vzw KLIMAATZAAK, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0424.496.447, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, de
Fiennesstraat, 77 ;
en alle personen vermeld in de bijlage bij de dagvaarding ;
Eisende partij ;
met als raadslieden Eric Gillet, Carole M. Billiet, Luc Depré en Audrey
Baeyens, advocaten, waarvan het kabinet gevestigd is te 1050 Elsene,
Flageyplein, 18 (5e verdieping) en Roger H.J. Cox, advocaat, waarvan
het kabinet gevestigd is te 6212 AD Maastricht (Nederland), Sint
Pieterskade, 26B.

IN AANWEZIGHEID VAN :
De BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door zijn Regering, namens
Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling, waarvan het kabinet gevestigd is te 1060 Brussel, Guldenvlieslaan,
87,
Verwerende partij ;
met als raadslieden Nathalie Van Damme en Bernard de Cocqueau, advocaten,
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waarvan het kabinet gevestigd is te 4020 Luik, place des Nations-Unies, 7.
Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door zijn Regering, namens Joke
Schauvliege, Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, waarvan het kabinet
gevestigd is te 1000 Brussel, Koning Albert II Laan, 20/1 ;
Verwerende partij ;
met als raadslieden Steve Ronse, advocaat waarvan het kabinet gevestigd is te 8500
Kortrijk, Beneluxpark, 7B en Jürgen Vanpraet, advocaat, waarvan het kabinet
gevestigd is te 8820 Torhout, Oostendestraat, 306.
Het WAALSE GEWEST, vertegenwoordigd door zijn Regering, namens Jean-Luc
Crucke, Minister van Begroting, Energie, Klimaar en Luchthavens, waarvan het
kabinet gevestigd is te 5100 Namen (Jambes), rue des Brigades d’Irlande, 4 ;
Verwerende partij ;
met als raadsman Pierre Moërynck, advocaat, waarvan het kabinet gevestigd is te
1040 Brussel, Tervurenlaan 34/27.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel
1e kamer
A.R. nr. 15/4585/A
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Gezien de inleidende dagvaarding betekend op 1 juni 2015 ;
Gezien de inleidende zitting van 11 juni 2015 ;
Gezien het vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 25 september 2015 ;
Gezien het vonnis van de plenaire vergadering van
Arrondissementsrechtbank van Brussel van 8 februari 2016 ;

de

Franstalige

en

Nederlandstalige

Gezien het arrest C.16.0185.F van het Hof van Cassatie, tussengekomen op 20 april 2018 ;
Gezien de gemeenschappelijke aanvraag voor het vastleggen van de conclusietermijnen en de pleitzittingen
op basis van het artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek van 17 september 2018 ;
Gezien de beschikking van 11 januari 2019 die een kalender voor instaatstelling vastlegt ;
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1.
1.

INLEIDENDE OPMERKING

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zich al jaren bewust van de realiteit en de risico's verbonden
aan de klimaatverandering en heeft sinds eind jaren negentig een groot aantal maatregelen genomen
om de uitstoot van broeikasgassen, die te wijten is aan de activiteiten die op zijn grondgebied worden
uitgevoerd, te verminderen.
Als zodanig is het niet de bedoeling om de juistheid van de argumenten van de eisende partijen, maar
recentelijk ook van de vele klimaatdemonstranten te betwisten wat betreft het aantonen van de
urgentie die wordt veroorzaakt door de risico's die samenhangen met klimaatverandering, zoals dit
wordt bewezen door de belangrijke middelen die worden ingezet om de reducties van broeikasgassen
te kunnen maximaliseren.

2.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderschrijft echter niet het initiatief van de eisende partijen om
een beroep te doen op de Rechtbank van eerste aanleg met het oog op een veroordeling op grond van
vermeende ontoereikendheid van maatregelen, enerzijds en zoals het hierna weergegeven wordt,
rekening houdend met de doeltreffende actie die zij heeft ondernomen, onderneemt en zal blijven
ondernemen op dit gebied en, anderszijds, om redenen die verband houden met het ontbreken van een
rechtsgrondslag voor een dergelijke actie in het licht van toepasselijk recht.

3.

Ten slotte is de complexiteit van het klimaatdebat in het federale België zodanig dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest niet inziet hoe de geformuleerde vorderingen het sluiten van overeenkomsten
tussen de Belgische Staat en de federale entiteiten waarschijnlijk zouden bevorderen. Integendeel, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van oordeel dat het inwilligen van deze vorderingen een reeds
ingewikkeld proces zou verstoren en de toepassing van de aanvullende maatregelen die nodig zijn om
de doelstellingen te verwezenlijken om de bijdrage van België om de reductie van
broeikasgasemissies op het optimale niveau te brengen, zou vertragen.
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2.
4.

OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK

Bij dagvaarding betekend op 1 juni 2015 is Klimaatzaak tegen de Belgische Staat en het Vlaams,
Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een procedure gestart bij de Franstalige Rechtbank van
eerste aanleg in Brussel, in wezen strekkende tot verkrijging van hun veroordeling om het volume
van de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen.
In limine litis vroeg het Vlaams Gewest om verwijzing van de zaak naar de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg in Brussel

5.

Bij vonnis van 25 september 2015, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de
vordering van het Vlaams Gewest verworpen.

6.

Bij verzoekschrift van 23 oktober 2015 heeft het Vlaams Gewest beroep aangetekend bij de
Arrondissementsrechtbank te Brussel.

7.

Bij vonnis van 8 februari 2016, heeft de Franstalige en Nederlandstalige Arrondissementsrechtbank
van Brussel, zetelend in plenaire vergadering, het beroep ongegrond verklaard.

8.

Bij arrest van 20 april 2018, heeft het Hof van Cassatie het beroep van het Vlaams Gewest tegen het
vonnis van de arrondissementsrechtbank verworpen.

9.

Bij gezamenlijk verzoekschrift van 17 september 2018, hebben de partijen vaststelling van de
conclusietermijnen en pleitzittingen gevraagd, op basis van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek.
De kalender van instaatstelling werd als volgt vastgelegd :
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-

eerste conclusies voor de verwerende partijen : 1 februari 2019;

-

eerste conclusies voor de eisende partijen : 1 juli 2019;

-

bijkomende conclusies voor de verwerende partijen : 1 oktober 2019;

-

bijkomende- en syntheseconclusies voor de eisende partijen : 16 december 2019 ;

-

laatste replieken voor de verwerende partijen : 2 maart 2020.

51914

3.

ONTVANKELIJKHEID

3.1

HET BELANG : RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

10.

Het belang dat vereist is om een rechtszaak aan te spannen, bestaat uit enig feitelijk of
niet-theoretisch materieel of moreel voordeel dat de eiser kan halen uit de vordering op het moment
dat hij deze vormt (1).

11.

Het belang moet concreet zijn, wat betekent dat het gezochte voordeel effectief en niet theoretisch
moet zijn. Het recht dat de rechter zegt en toepast, moet een concreet effect hebben op de situatie van
de partijen (2).
Bovendien kan de vordering van een natuurlijke persoon of rechtspersoon niet worden aanvaard als
de eiser geen rechtstreeks en persoonlijk belang heeft, dat wil zeggen een eigen belang heeft (3). Het
resultaat van de actie moet derhalve de eiser zelf ten goede komen, en meer in het bijzonder zijn
patrimonium, zijn eer of zijn reputatie (4).
Volgens artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek moet het belang ook ontstaan en actueel zijn, dat
wil zeggen dat de verzoeker op het moment dat hij zijn actie verricht, moet kunnen profiteren van de
vordering die hij heeft gemaakt, in het geval deze gegrond zou verklaard worden (5).Het belang is
ontstaan en actueel wanneer het subjectieve recht is geschonden, zelfs als alle schadelijke gevolgen
nog niet zijn gerealiseerd, op voorwaarde dat het bestaan van deze gevolgen zeker is (6).

12.

Artikel 18, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "een actie ontvankelijk kan zijn wanneer
deze zelfs op declaratoire basis is ingesteld, om te voorkomen dat een recht wordt geschonden dat
ernstig wordt bedreigd". Deze tekst biedt twee uitzonderingen op de vereiste van actualiteit van het
belang: de declaratoire actie en de actie ad futurum.
De preventieve actie of ad futurum is de actie die de neiging heeft af te weren door onmiddellijke
maatregelen, een gevaar of een schade die in de toekomst zou kunnen worden gerealiseerd. Zich
beroepen op de rechtspraak is alleen toegestaan op voorwaarde dat (7) :
-

de eiser constateert dat er een ernstige bedreiging bestaat voor het ontstaan van een
specifiek probleem; met andere woorden, het recht of de uitoefening van het recht lijkt
ernstig te worden betwist of bedreigd, dat er een onmiddellijke en een actuele vordering is
die op een voldoende waarschijnlijke en ernstige manier het in gevaar brengen van een
recht of het realiseren van een schade voorspelt of aankondigt (8) ; en

-

de preventieve beslissing moet concreet nut hebben, de situatie verduidelijken, een einde
maken aan de dreiging die de actie rechtvaardigde (9).

G. DE LEVAL EN B. BIEMAR, « L’action en justice - la demande et la défense », in Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure
civile, 2015, p. 80.
2 G. DE LEVAL EN B. BIEMAR, op. cit., p. 82.
3 Cass., 4 april 2005, Pas., I, p. 757 ; Cass., 4 februari 2008, Pas., I, p. 320, Cass., 23 februari 2012, Pas., I, p. 431.
4 Cass., 19 september 1996, Pas., I, p. 830.
5 G. DE LEVAL EN B. BIEMAR, op. cit., p. 91.
6 H. REGHIF, « L’intérêt », in Commentaire pratique de droit judiciaire, 2018, p. 5.
7 G. DE LEVAL EN B. BIEMAR, op. cit., p. 92.
8 Luik, 15 juli 2004, J.T., 1996, p. 27.
9 G. DE LEVAL EN B. BIEMAR, op. cit., p. 92.
1
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3.2

BELANG VAN DE EISERS NATUURLIJKE PERSONEN

13.

Volgens de eisende partijen hebben de eisers natuurlijke personen het nodige belang om deze actie in
te stellen omdat zij een subjectief recht hebben. Ze worden blootgesteld aan materiële schade (zoals
schade door stormen of overstromingen) en schade aan hun gezondheid en welzijn (verspreiding van
nieuwe tropische ziekten, hittegolf, psychische en emotionele stress).

14.

Elke individuele eiser laat echter niet in concreto zijn persoonlijk en direct belang blijken bij de
onderhavige actie toen deze werd geïntroduceerd. Integendeel, zoals in de dagvaarding wordt
vermeld, is de vordering gericht op het behoud van het algemeen belang. Evenwel, in
overeenstemming met de rechtspraak van Eikendael van het Hof van Cassatie van 19 november
1982, "kan het verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon niet worden aanvaard als de eiser geen
persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, dat wil zeggen een eigen belang; dat in dit opzicht het
algemeen belang geen "eigen belang" vormt " (10). Indien deze rechtspraak werd gewijzigd door het
arrest van het Hof van Cassatie van 11 juni 2013 met betrekking tot rechtspersonen, rekening
houdend met het Verdrag van Aarhus (11), dan blijft ze echter van toepassing op natuurlijke personen.
Volgens de rechtspraak is een handeling van dien aard dat zij rechtstreeks betrekking heeft op de
situatie van een eiser, die dientengevolge een persoonlijk belang heeft dat verschilt van dat van de
meerderheid van de burgers (12). De rechtspraak op dit gebied "is daarom deels gebaseerd op het
recht van iedereen om zijn directe omgeving te beschermen tegen overlast" (13).

15.

Bovendien zijn alle eisers die natuurlijke personen zijn, niet woonachtig op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze laatste kunnen daarom geen rechtstreeks en specifiek
persoonlijk belang stellen om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veroordeeld te zien worden om
wetgeving op te stellen tegen het broeikaseffect. De ontvankelijkheid van dergelijke acties zou
verwant zijn met het machtigen van elke persoon, waar die zich ook bevindt, om een procedure op te
starten tegen een openbare instantie, waar deze laatste bevoegd is.

16.

De preventieve actie is een uitzondering op de actualiteit van het belang. De eisende partijen moeten
echter vaststellen dat er een serieuze en ernstige bedreiging bestaat voor het ontstaan van een
specifiek probleem en het preventieve beslissing moet een einde maken aan deze dreiging.
In dit geval zouden de vorderingen van de eisende partijen geen einde maken aan deze dreiging. De
opwarming van de aarde is inderdaad een wereldwijd fenomeen dat mondiale reacties vereist en de
maatregelen die door België en met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden genomen, zijn
niet voldoende om een einde te maken aan de bedreigingen die de eisende partijen in hun
dagvaarding opnemen.

Cass., 19 november 1982, Pas., 1983, I, p. 338, (wij onderstrepen).
Cass., 11 juni 2013, P.12.1389.N.
12 Voy. par ex. réf. Nivelles, 24 november 1988, n° 10.488, vermeld door A. LEBRUN, « L’environnement, son défenseur et le juge
civil », Amén., 1990, p. 47.
13 A. LEBRUN, op. cit.
10
11
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3.3
17.

HET BELANG VAN DE VZW KLIMAATZAAK

Volgens artikel 3 van de statuten van de vzw Klimaatzaak is de statutaire doelstelling van de vzw
Klimaatzaak ASBL de volgende :
« De vereniging heeft tot doel de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen
klimaatverandering en de vermindering van door de mens veroorzaakte biodiversiteit. De
vereniging wil dit doel bereiken door de steun te krijgen van de bevolking en de autoriteiten. De
vereniging kan dit doel onder andere bereiken met behulp van de volgende (niet-beperkende)
middelen :
1° Het nemen van juridische stappen, zowel in België als, waar van toepassing, in het
buitenland, met als doel de klimaatverandering te bestrijden en / of de gevolgen ervan te
verzachten.
2° Beleid of acties aanmoedigen die gericht zijn op volledige participatie van burgers of
milieuverenigingen, alsook acties gericht op adequate toegang tot de rechtspraak voor hen,
zowel in België als in het buitenland ;
3° Het uitvoeren van andere acties, gerechtelijk of niet, in verband met specifieke of algemene
dossiers betreffende klimaat, milieu, behoud van de natuur of biodiversiteit »

18.

Volgens de rechtspraak van de Raad van State hebben verenigingen zonder winstoogmerk het nodige
belang "wanneer zij handelen voor het doel dat zij in hun statuten hebben vastgelegd en dat dit doel
niet samenvalt met de verdediging van het algemeen belang of met het persoonlijke belang van hun
leden " (14). Om de algemene aard van het statutaire doel van een vereniging te beoordelen, moeten
twee criteria in aanmerking worden genomen: een sociaal criterium en een geografisch criterium (15).
In dit geval is het sociale doel van de vzw Klimaatzaak zo breed geformuleerd dat het samensmelt
met het algemeen belang, namelijk de strijd tegen het broeikaseffect in de wereld. Het sociale doel
van de vzw Klimaatzaak is niet territoriaal afgebakend. Het is zodanig geformuleerd dat het in alle
landen van de wereld acties tegen de opwarming van de aarde kan invoeren.

19.

Bovendien moet volgens de rechtspraak van de Raad van State het sociale doel van een vereniging
zonder winstoogmerk werkelijk worden voortgezet, wat moet blijken uit concrete en duurzame
activiteiten van de vereniging (16), om de vorming van rechtspersonen voor de enige behoefte van een
rechtszaak te vermijden en om uit te sluiten dat verenigingen worden opgericht puur voor een
formeel bestaan (17).
De vzw Klimaatzaak is opgericht in november 2014, zes maanden voor het indienen van deze
vordering, en het bedrijfsdoel lijkt te onthullen dat deze laatste speciaal gecreëerd is voor het belang
van de zaak.

RvS., arrest n° 234.375 van 13 april 2016.
RvS., arrest n° 234.375 van 13 april 2016.
16 RvS., arrest n° 141.043 van 22 februari 2005.
17 RvS., arrest n° 203.430 van 29 april 2010.
14
15
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20.

4.

WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER

4.1

INTERNATIONAAL RECHT

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (hierna "UNFCCC" genoemd),
ondertekend op 9 mei 1992 in New York (18) is gericht op het stabiliseren van de concentraties
broeikasgassen (hierna "BKG" genoemd) in de atmosfeer op een niveau dat gevaarlijke antropogene
verstoring van het klimaatsysteem voorkomt.
Het doel om de uitstoot van BKG te verminderen, op algemene en abstracte wijze geformuleerd in
het UNFCCC, werd voor het eerst gerealiseerd door het Kyoto-protocol, ondertekend op 11
december 1997 na de derde conferentie van de partijen bij het UNFCCC (19), waarvan artikel 3.1
bepaalde dat de zogenaamde "ontwikkelde" landen waarnaar wordt verwezen in bijlage I van het
UNFCCC (hierna "de bijlage I-landen" genoemd) "er afzonderlijk of gezamenlijk voor zorgen dat
hun geaggregeerde antropogene emissies, uitgedrukt in kooldioxide-equivalent, broeikasgassen als
bedoeld in bijlage A niet groter mogen zijn dan de hun toegewezen hoeveelheden; berekend
overeenkomstig hun gekwantificeerde uitstootbeperkings- en emissiereductieverbintenissen in bijlage
B en in overeenstemming met dit artikel, teneinde hun totale emissies met ten minste 5% te
verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 tijdens de verbintenisperiode van 2008 tot 2012 ".

21.

Het Kyoto-protocol (reeds vóór de inwerkingtreding ervan in 2006) heeft geleid tot de goedkeuring
door de Europese Unie van nieuwe wetgeving in diverse aangelegenheden die direct en indirect
verband houden met broeikasgasemissies (zie hieronder), een "periode van "betrokkenheid" dekkend
die de jaren 2008 tot 2012 omvatte
De onderhandelingen over de "tweede verbintenisperiode" (2013-2020) mislukten aan het einde van
de Top van Kopenhagen in 2009. In Durban in 2011, tijdens de 17e Conferentie van de Partijen bij de
UNFCCC, werd een "platform" opgericht (20) hebbende als mandaat te onderhandelen over een
protocol, een ander juridisch instrument of een juridisch overeengekomen tekst van juridisch
bindende aard ontwikkeld in het kader van het UNFCCC en van toepassing op alle partijen voor
2015, met inwerkingtreding in 2020. In 2012 werd in Doha een amendement op het Kyoto-protocol
aangenomen om emissiereductiedoelstellingen vast te stellen voor de tweede verbintenisperiode,
voor 38 Bijlage 1-landen, waarmee het verband werd gelegd met het begin van de periode
« post-2020 », aangekondigd in Durban. Dit amendement genaamd "van Doha" (21) is tot op heden
niet in werking getreden vanwege het ontbreken van voldoende ratificaties. België besloot echter het
te ratificeren ter gelegenheid van de 23e Conferentie van de Partijen in Bonn, zonder de Europese
toezeggingen af te wachten.

De wet van 11 mei 1995 tot goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de bijlagen
I en II van 9 mei 1992 in New York; Decreet van het Waalse Gewest van 16 februari 1995 tot goedkeuring van het Raamverdrag
van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te New York op 9 mei 1992; Decreet van het Vlaamse Gewest van 19
april 1995 tot goedkeuring van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de bijlagen I en II,
ondertekend in New York op 9 mei 1992; Beschikking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 april 1995 tot goedkeuring
van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en de bijlagen I en II van 9 mei 1992 in New
York. Goedgekeurd door de Europese Gemeenschap bij Besluit 94/69 / EG van de Raad van 15 december 1993 betreffende de
sluiting van het Raamverdrag inzake klimaatverandering JO L 33, 7 février 1994, p. 11.
19 Wet van 26 september 2001 tot goedkeuring van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering en de bijlagen A en B, opgesteld te Kyoto op 11 december 1997; Beschikking van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 19 juli 2001 tot goedkeuring van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering en de bijlagen A en B, opgesteld te Kyoto op 11 december 1997; Decreet van het Vlaamse Gewest van 22
februari 2002 houdende goedkeuring van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering, alsmede de bijlagen A en B, opgesteld te Kyoto op 11 december 1997; Decreet van het Waals Gewest van 21
maart 2002 tot goedkeuring van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering,
alsook de bijlagen A en B, opgesteld te Kyoto op 11 december 1997 en de bijlagen daarbij.
20 Besluit 1/CP.17, december 2011.
21 Besluit 1/CMP.8 (amendement bij het Kyoto-protocol).
18
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22.

23.

Tijdens de 21e Conferentie van de Partijen in Parijs in 2015 werd de « Overeenkomst van Parijs »
gesloten, hoofdzakelijk gericht op :
-

de temperatuurstijging ver onder de 2 ° C te houden (in vergelijking met het pre-industriële
tijdperk) en deze temperatuurstijging tot 1,5 ° C te beperken;

-

de capaciteit van landen vergroten om zich aan te passen aan het broeikaseffect en de
veerkracht tegen klimaatverandering versterken (aanpassing);

-

overgang naar een koolstofarme samenleving;

-

de piek van de mondiale broeikasgasemissies zo snel mogelijk bereiken en deze emissies
vervolgens snel verminderen om een evenwicht te bereiken tussen antropogene emissies en
verwijderingen van broeikasgassen (koolstofneutraliteit) in de tweede helft van de eeuw;

-

financiële stromen verenigbaar maken met een koolstofarme overgang en versterking van
de weerstand tegen het broeikaseffect.

Deze overeenkomst is juridisch bindend en wijkt af van de "klassieke" formule waarbij de
inspanningen van de verschillende landen moeten worden onderhandeld en in de overeenkomst zelf
moeten worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het geval was met het Kyoto-protocol.
Volgens de Overeenkomst van Parijs bepalen alle partijen zelf hun nationale bijdragen (
"NationallyCredited Contributions" ("NDC's"). Deze bijdragen moeten om de vijf jaar opwaarts
worden herzien op basis van periodieke (globale) analyse van de afwijking van een traject dat de
opwarming tot 2 ° C of 1,5 ° C beperkt.
Bovendien moeten alle partijen ernaar streven uiterlijk tegen 2020 langetermijnstrategieën voor
koolstofarme ontwikkeling te formuleren en te communiceren.
4.2

EUROPEES RECHT

24.

Bij beschikking 93/389 /EEG van de Raad van 24 juni 1993 inzake een bewakingssysteem voor CO2
en andere broeikasgasemissies in de Gemeenschap (22), werd een eerste mechanisme gecreërd voor
het monitoren van broeikasgasemissies binnen de Europese Gemeenschap. Na de ontwikkeling van
de instrumenten van internationaal recht met betrekking tot klimaatverandering in de jaren negentig,
werd dit besluit vervangen door Beschikking 280/2004 /EEG van het Europees Parlement en de Raad
van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor emissies van BKG in de Gemeenschap
en implementeren van het Kyoto-protocol. (23).

25.

Het Protocol van Kyoto kon krachtens zijn artikel 26 worden ondertekend, geratificeerd, aanvaard of
goedgekeurd worden door organisaties voor regionale economische integratie waarvan leden van het
UNFCCC gezamenlijk hun verplichtingen uit hoofde van artikel 3 nakomen.
De Europese Gemeenschap en haar lidstaten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en
hebben zich ertoe verbonden hun uitstoot van BKG gezamenlijk terug te brengen tot het niveau van
de verbintenis van de Europese Gemeenschap waaraan deze laatste heeft ingeschreven
overeenkomstig artikel 3, lid 1, van het Kyoto-protocol of 8% in vergelijking met de emissies van
1990.
Deze 8% vermindering van de emissie van BKG in vergelijking met het niveau van 1990 werd onder

22
23

PB L 167, 9 juli 1993, p. 31.
PB L 49, 19 februari 2004, p. 1.
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de lidstaten verdeeld bij beschikking 2002/358 / EEG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de
goedkeuring namens de Europese gemeenschap van het Kyoto-protocol bij het Raamverdrag van de
Verenigde Naties inzake klimaatverandering (24). Volgens dit besluit moest België zijn emissies met
7,5% verminderen tijdens de "eerste verbintenisperiode" (2008-2012).
26.

Bij besluit 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 om te voldoen aan de
verbintenissen van de Gemeenschap om deze emissies te verminderen tot 2020 (25 ), werd het
streefcijfer voor België voor 2020 vastgesteld op 15% ten opzichte van 2005 voor emissies van
sectoren die niet onder het EU-emissiehandelssysteem vallen.

27.

Parallel aan de goedkeuring van deze reductiedoelstellingen heeft de Europese Unie tal van
richtlijnen, besluiten en verordeningen aangenomen met betrekking tot de strijd tegen
klimaatverandering. Zonder dat het nodig is om hier een volledige inventaris op te stellen, kunnen we
citeren :
-

richtlijn 2003/87 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61 / EG van de Raad (26) ;

-

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 (27), vervangen door
Richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 (28) ;

-

besluit nr. 406/2009 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009
betreffende de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen
om te voldoen aan de toezeggingen van de Gemeenschap om deze emissies te verminderen
tot 2020 (29) ;

-

richtlijn 2009/125 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten (30) ;

-

richtlijn 2010/31 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende
de energieprestaties van gebouwen (31) ;

-

richtlijn 2012/27 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012
betreffende energie-efficiëntie (32) ;

-

verordening 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake
bindende jaarlijkse verlagingen van de uitstoot van broeikasgassen door de lidstaten van
2021 tot 2030 die bijdragen tot klimaatactie om de gedane toezeggingen na te komen in het
kader van de Overeenkomst van Parijs en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013
(33).

PB L 130, 15 mei 2002, p. 1.
PB L 140, 5 juni 2009, p. 136.
26 PB L 257, 25 oktober 2003, p. 32.
27 PB L 140, 5 juni 2009, p. 16.
28 PB L 328, 21 december 2018, p. 82.
29 PB L 140, 5 juni 2009, p. 136.
30 PB L 285, 31 oktober 2009, p. 10.
31 PB L 153, 18 juni 2010, p. 13, recent gewijzigd door de richtlijn 2018/844 van 30 mei 2018, PB L 156 van 19 juni 2018, p. 75.
32 PB L 315 van 14 november 2010, recent gewijzigd door de richtlijn 2018/2002 van 11 december 2018, PB L 328, 21 december
2018, p. 210 en door de richtlijn 2018/844 van 30 mei 2018, PB L 156 van 19 juni 2018, p. 75.
33 PB L 156, 19 juni 2018, p. 26.
24
25
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De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 23 en 24 oktober 2014 en 17 en 18 maart 2016 over
het kader voor actie inzake klimaat en energie tegen het jaar 2030 een bindende doelstelling om de
emissie van BKG in de Unie met ten minste 40% te verlagen tegen 2030 vergeleken met het niveau
van 1990, dwz 30% ten opzichte van 2005 voor sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem
vallen opgesteld door richtlijn 2003/87 / EG.

28.

4.3

BELGISCH RECHT

(a)

Verdeling van de bevoegdheden

Volgens het Grondwettelijk Hof, "is het Belgische systeem van bevoegdheidsverdeling tussen de
federale overheid en de gefedereerde entiteiten in principe gebaseerd op een systeem van exclusieve
verdeling van bevoegdheden, wat impliceert dat de bevoegdheid van een autoriteit de bevoegdheid
van de andere uitsluit of, met andere woorden, dat de bevoegdheidsgebieden van de federale overheid
en de gemeenschappen en gewesten verdeeld zijn in zaken die de ene autoriteit kan reguleren met
uitsluiting van de andere" (34).Dit principe "houdt in dat elke juridische situatie in principe wordt
gereguleerd door één enkele wetgever" (35).
De exclusiviteit van bevoegdheden is zowel van materiële aard (slechts één autoriteit heeft de
bevoegdheid om een bepaald onderwerp te regelen), als van territoriale aard: het doel van elke norm
die door een gefedereerde entiteit wordt vastgesteld, moet zich bevinden in het territoriale gebied
waarover het rechtsmacht uitoefent, zodat een specifieke relatie of situatie wordt geregeld door één
enkele wetgever (36).

29.

De strijd tegen de klimaatverandering betreft in essentie een reeks bevoegdheden die, naar Belgisch
recht, worden verdeeld tussen de federale Staat, de gefedereerde entiteiten en de provinciale en
gemeentelijke autoriteiten.

30.

Aangezien het een milieukwestie is, is het a priori overgedragen aan de bevoegdheid van de
Gewesten op het gebied van milieubescherming en natuurbehoud (artikel 6, § 1, II en III, van de
Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980, hierna "BWHI" genoemd).
Het probleem van de klimaatverandering heeft echter invloed op vele aspecten van de organisatie van
de samenleving en is daarom niet beperkt tot deze enige bevoegdheid. Stedenbouw en regionale
planning (37), landbouw (38), de economie (39), en natuulijk het energiebeleid (40) zijn bijvoorbeeld
ook relevant voor regionale bevoegdheids.
De federale staat, met name wat betreft zijn bevoegdheid op het gebied van productnormen (41), maar
ook, meer in het algemeen, op het gebied van energiebeleid (42), economie (43), treinverkeer (44) of het
beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (45), heeft ook een rol te vervullen in de strijd tegen de
opwarming van de aarde.
Ten slotte zijn gemeenschappen, provincies en gemeenten ook betrokken bij de strijd tegen het
broeikaseffect, met name op het gebied van mobiliteit, geclassificeerde voorzieningen, onderwijs en

Advies n° 36.847/AG en 36.848/AG verleend op 20 april 2004, Doc. parl., S., 2003-04, n° 3-38/2, p. 5.
Not. Gwh., arrest n° 76/2000 van 21 juni 2000, B.4.1.
36 Not. GwH., arrest n° 51/2006 van 19 april 2006, B.9.1.
37 Art. 6, § 1, I, 1°, BWHI.
38 Art. 6, § 1, V, BWHI.
39 Art. 6, § 1, VI, BWHI.
40 Art. 6, § 1, VII, BWHI.
41 Art. 6, § 1, II, al. 2, 1°, BWHI.
42 Art. 6, § 1, VII, al. 3, BWHI.
43 Art. 6, § 1, VI, al. 4, BWHI.
44 Art. 6, § 1, X, al. 1 er, 2°bis, BWHI.
45 Art. 6, § 1e, X, al. 1 , 7°, BWHI.
34
35
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onderzoek. De Raad van State herinnerde eraan (46), wat betreft het Akkoord van Parijs (47), dat het
UNFCCC en zijn protocollen toezeggingen bevatten op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs over klimaatverandering (48).
31.

Alle bovengenoemde openbare instanties hebben fiscale en budgettaire vaardigheden die, door
middel van afschrikking of stimulans de BKG-emissies kunnen beïnvloeden. Als de federale regering
exclusieve bevoegdheden heeft op het vlak van accijnzen (op energie en brandstoffen met name),
BTW, vennootschapsbelasting en (gedeeltelijk) personenbelasting, dan hebben de regio's hebben hun
eigen bevoegdheden op het gebied van belastingen op voertuigen, water en afval, onroerende
voorheffing, registratierechten, donaties en bepaalde belastingvoordelen voor personenbelasting.
Bovendien verleent het beginsel van de fiscale wetgeving (die, onder voorbehoud van fiscale zaken
gereserveerd voor de regio's, aan de federale belasting waarvan de 'noodzaak' is aangetoond, een
primaat verleent op de belastingstelsels van de gefedereerde entiteiten(49)) aan de federale wetgever
een bevoegdheid de facto op het vlak van bescherming van het milieu in het algemeen en in het
bijzonder voor de bescherming van het klimaat, door middel van stimulans en afschrikking, volgens
de specifieke gevallen, van de boekhoudkundige en fiscale regels die men opstelt (bijvoorbeeld,
autobelasting).

32.

Daaruit blijkt dat de vermindering van de uitstoot van BKG een doelstelling is die zowel door de
federale Staat als door de gefedereerde entiteiten, alsook door de lokale autoriteiten kan worden
nagestreefd.

33.

Klimaatverandering wordt gedefinieerd door het UNFCCC, en in de Belgische wet in de
samenwerkingsovereenkomst van 14 november 2002, als "klimaatveranderingen die direct of indirect
worden toegeschreven aan een menselijke activiteit die de samenstelling van de mondiale atmosfeer
verandert en dit in aanvulling op de natuurlijke variabiliteit van het waargenomen klimaat gedurende
vergelijkbare perioden" (50). Het uiteindelijke doel van het UNFCCC en bijbehorende juridische
instrumenten is het stabiliseren van de "broeikasgasconcentraties in de atmosfeer op een niveau dat
gevaarlijke, door de mens veroorzaakte interferentie met het klimaatsysteem voorkomt" (51).
Zoals onderstreept door de recente rechtsleer: « Het behoud van het klimaatsysteem verwijst dus meer
naar een doelstelling van openbaar beleid dan naar een specifiek onderwerp. De verdeling van de
bevoegdheden in België werkt echter volgens een logica van opsomming van aan de federale
autoriteiten toegekende zaken of voorbehouden aan de federale overheid, evenals een beginsel van de
resterende bevoegdheden van laatstgenoemde, en niet van een verdeling van de doelstellingen van
openbaar beleid » (52).
(b)

34.

Samenwerkingsmechanismen

De coördinatie van de respectieve (a priori exclusieve) bevoegdheden van de federale Staat, de
Gemeenschappen en de Regio's kan worden verzekerd door het sluiten van
"samenwerkingsovereenkomsten", gedefinieerd als: « een intern verdrag gesloten tussen twee of meer
entiteiten binnen de federale Staat door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de oprichting en
gezamenlijk beheer van gezamenlijke diensten en instellingen, de gezamenlijke uitoefening van eigen

Zoals benadrukt door de afdeling wetgeving van de Raad van State in zijn advies n° 59.630, Doc., Parl. wall., sess. 2016-2017, n°
666/1, p. 11.
47 Advies nr. 60.129 / 4 uitgebracht op 28 september 2016 over een voorontwerp van wet tot goedkeuring van de Overeenkomst van
Parijs, gedaan in Parijs op 12 december 2015, Doc., Ch. Repr., 2016-17, n° 2175/001, p. 21 en 22.
48 Artikel 127, § 1, 2 ° van de Grondwet geeft gemeenschappen de onderwijsbevoegdheid.
49 Art. 170, § 2, al. 2, van de Grondwet.
50 Art 1e van UNFCCC.
51 Art. 2 van het Raamverdrag
52 M. EL BERHOUMI EN C. NENNEN, « Le changement climatique à l’heure du fédéralisme », Amén., speciaal nummer, 2019, p. 61 en
vermelde referenties: not. GwH., arrest 1/89 van 31 januari 1989, 8.B.4, en advies n° 59.794/1/V van 9 september 2016 over een
voorstel voor een wet inzake burgerdienst, Doc.., Ch. Repr., 2015-16, n° 1053-002, p. 6.
46
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bevoegdheden, of de ontwikkeling van gemeenschappelijke initiatieven » (53) en voorzien door artikel
92bis van de BWHI. In bepaalde gevallen die limitatief zijn opgesomd in §§ 2 tot 4 undecies van dit
artikel, wordt de sluiting van een dergelijke overeenkomst opgelegd door de bijzondere wetgever (54).
Anderzijds stelt het Grondwettelijk Hof: "Het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst in een
zaak waarvoor (...) de bijzondere wetgever niet voorziet in een verplichting daartoe, is in de regel niet
constitutief voor een overtreding van de bevoegdheidsregels. Het is echter aan de autoriteiten die
aanvullende bevoegdheden uitoefenen om te beoordelen of het wenselijk is gebruik te maken van
artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende institutionele hervormingen (...) "
(55).
In sommige gevallen is het Grondwettelijk Hof van mening dat de betreffende bevoegdheden "zo
verweven zijn" dat ze alleen kunnen worden uitgeoefend in samenwerking (56), zonder echter het
afsluiten van een dergelijk akkoord op te leggen – een dergelijke injunctiebevoegdheid die niet onder
de prerogatieven van het Constitutionele Hof valt (57). Laatstgenoemde annuleert dus de betwiste
bepalingen, die de facto de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst opleggen, met het risico
een juridisch vacuüm te creëren (58).
In de arresten die concluderen dat het noodzakelijk is samenwerkingsovereenkomsten te sluiten, is
het Hof van oordeel dat de evenredigheid, die deel uitmaakt van het onderzoek van maatregelen die
van invloed kunnen zijn op de bevoegdheden van andere gefedereerde entiteiten of van de federale
Staat (59), ook, in bepaalde omstandigheden, voorkomt dat wetgevers eenzijdig handelen, dat wil
zeggen zonder samen te werken met hun tegenhangers.
35.

Het Grondwettelijk Hof maakt blijkbaar een onderscheid tussen complementaire en overlappende
bevoegdheden: in het eerste geval bestaat er in beginsel geen gevaar voor interferentie tussen de
maatregelen van de verschillende wetgevers en sluiten van akkoorden is een eenvoudige faculteit, de
wenselijkheid ervan beoordeeld door de gefedereerde entiteiten en de federale Staat. In het tweede
geval kan het risico van tegenstrijdigheid of overlapping van bevoegdheden tussen de door de
verschillende wetgevers aangenomen maatregelen leiden tot de conclusie dat het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is. (60), zonder dat het echter kan worden opgelegd (maar
de unilaterale annulering van de vastgestelde maatregelen door een wetgever leidt tot een
vergelijkbaar resultaat).
In het onderhavige geval is de samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten en de Belgische staat
in de strijd tegen de klimaatverandering, op enkele uitzonderingen na ( 61 ), een gezamenlijke
uitoefening van complementaire bevoegdheden, en is daarom in wezen van facultatieve aard en gaat
uit van de toestemming van elke belanghebbende

36.

De gewone wet van 9 augustus 1980 betreffende institutionele hervormingen organiseert ook een
specifiek mechanisme voor dialoog en samenwerking tussen de federale Staat en de gefedereerde

C. BEHRENDT EN M. VRANCKEN, Principes de Droit constitutionnel belge (academisch jaar 2016-2017), p. 376.
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, 2009/1-2, p. 121-169.
55 GwH., arrest 2/2009 van 15 januari 2009, B.8, wij onderstrepen.
56 GwH., arrest 134/2004 van 14 juli 2004, B.6.2 ; arrest 33/2011 van 2 maart 2011, B.10.2
57 H. ORBAN, « Les accords de coopération obligatoires - les nouvelles obligations dégagées par la Cour constitutionnelle »,
R.B.D.C., 2001/1, p. 18.
58 F. VANRYKEL, « La politique belge en matière de climat, entre autonomie et coopération. Quelle place pour une vision à l’échelle
nationale ? », Rev. b. dr. Const., 2017, liv. 3, p. 232-233.
59 C.-H. BORN, « Quelques réflexions sur le système de répartition des compétences en matière d’environnement et d’urbanisme en
droit belge », R.J.E., speciaal nr. 2013, p. 207-208.
60 H. ORBAN, op. cit., nota 74.
61 Ten aanzien van bijvoorbeeld lastenverdeling en, meer in het algemeen, de verdeling van inspanningen om de door de Europese
wetgever gestelde doelen te bereiken.
53
54
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entiteiten. Onder de bij deze wet ingestelde organen, is het Overlegcomité (art. 31), bestaande uit
vertegenwoordigers van de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten,
verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid, alsmede de preventie en de regulering van
belangenconflicten. Artikel 31bis van deze wet staat dit Overlegcomité toe "het overleg en de
samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten te bevorderen" om
"gespecialiseerde comités op te richten, genaamd" interministeriële conferenties", samengesteld uit
leden van de Regering. en Uitvoerenden van de Gemeenschappen en Gewesten". Deze zijn
samengesteld uit leden van de federale regering, evenals regeringen van gemeenschappen en
gewesten, en hebben geen bindende beslissingsbevoegdheid.
37.

Onder deze interministeriële conferenties is de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (hierna
"ICL") samengesteld uit federale en regionale ministers wier bevoegdheden verband houden met het
milieubeleid en wordt voorgezeten door de federale minister van Milieu. Wanneer het onderwerp van
de klimaatverandering op de agenda staat, wordt de ICL uitgebreid tot de Premier, de regionale
Ministerspresidenten, de federale Minister van Begroting, de ministers van Energie, Vervoer,
Belastingen en Ontwikkelingssamenwerking, evenals de regionale ministers van Economie (62).

38.

In deze context heeft de uitvoering van maatregelen om de emissiereductiedoelstellingen te bereiken
die voortvloeien uit het Kyoto-protocol en beschikking 2002/358 / EG geleid tot de implementatie
van procedures voor samenwerking en overleg tussen federale Staat en de gewesten, in toepassing
van artikel 92bis, § 1, van de BWHI, evenals de invoering van regionale omzettingsinstrumenten.

39.

Laten we in dit verband wijzen op het volgende :

62

-

de samenwerkingsovereenkomst van 14 november 2002 tussen de federale Overheid, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het
opstellen, uitvoeren en monitoren van een Nationaal Klimaatplan, alsmede rapportage in
het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en het
Kyoto-protocol ;

-

het samenwerkingsakkoord van 23 september 2005 tussen de federale Overheid, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerde en beveilige
registratiesysteem van België overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees
Parlement en van de Raad en beschikking nr. 280/2004 / EG van het Europees Parlement en
de Raad ;

-

de samenwerkingsovereenkomst van 2 september 2013 tussen de federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
betrekking tot de integratie van luchtvaartactiviteiten in het EU-systeem voor de handel in
broeikasgasemissierechten in overeenstemming met Richtlijn 2008/101 / EG van het
Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87
/ EG om luchtvaartactiviteiten te integreren in de EU-regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten ;

-

het samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2015 tussen de federale Staat, het Vlaams
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de wijziging van
het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de integratie van
luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2008/101 / EG van het Europees
Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003 / 87 / EG om
luchtvaartactiviteiten te integreren in de EU-regeling voor de handel in

F. VANRYKEL, op. cit., p. 233.
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broeikasgasemissierechten ;

40.

-

de samenwerkingsovereenkomst van 20 januari 2017 tussen de federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de
organisatie en het administratief beheer van het Belgische nationale broeikasgasregister
overeenkomstig Richtlijn 2003/87 / EG van het Europees Parlement en de Raad,
verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad en bepaalde
aspecten van veilingen overeenkomstig verordening (EU) nr. 1031 / 2010 van de
Commissie ;

-

de samenwerkingsovereenkomst van 12 februari 2018 tussen de federale staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het
delen van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

De samenwerkingsovereenkomst van 14 november 2002 voorziet in de oprichting van een "Nationale
Klimaatcommissie" (hierna "NKC" genoemd), samengesteld uit 32 leden die zijn aangewezen door
de regeringen van elke partij bij de overeenkomst, belast met verschillende missies, waaronder de
uitwerking van het "Nationaal Klimaatplan" (hierna "NKP", dossier, stuk 3).
Een eerste NKP werd ontwikkeld voor de periode 2009-2012.

41.

Op 24 december 2018 trad Verordening (EU) 2018/1999 van 11 december 2018 betreffende het
bestuur van de energie-unie (63) in werking. Dit houdt met name de verplichting in voor alle
EU-lidstaten om de Europese Commissie uiterlijk op 31 december 2019 een eerste ontwerp van
nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (hierna "NEKP") te melden (64). België heeft zijn
concept-NEKP binnen deze termijn aan de Europese Commissie toegezonden. Het Belgische NEKP
omvat een Brusselse component (zie details van dit Brussels plan, hieronder, punt 6.3, (b), iii).

42.

In dit verband heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van 13 december
2018 zich akkoord verklaard met de volgende punten (dossier, stuk 1):
-

de goedkeuring van de voorlopige versie van het "Nationaal Energie- en Klimaatplan
2030";

-

erkenning van de legitimiteit van de aanbevelingen in het IPCC 2018-rapport over de
noodzaak om de reductiedoelstellingen voor broeikasgassen te herzien tegen de jaren 2030
en 2050, zodat het Akkoord van Parijs kan worden gerealiseerd ;

-

steun voor het verhogen van de Europese klimaatambities bij het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen door het bijstellen van de internationale verbintenissen van
40% tot 55%;

-

het mandaat aan de minister van Milieu en Energie om deze positie te verdedigen in het
kader van de verschillende Belgische en Europese overlegorganen en de oproep aan andere
Belgische entiteiten om een gelijkaardige positie in te nemen ;

-

het mandaat aan de minister van Milieu, in het kader van het Brusselse voorzitterschap van
de Nationale Klimaatcommissie, om snel te starten met de werkprocedure met betrekking
tot de 'Burden Sharing' ('Effort Sharing') intra-Belgisch 2030 en het starten van een

Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake het bestuur van de Unie voor energie en
klimaatactie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 en Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement
Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 94/22 / EG, 98/70 / EG, 2009/31 / EG, 2009/73 / EG, 2010/31 / EU, 2012/27 / EU en
2013/30 / EU van de Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen van de Raad 2009/119 / EG en (EU) 2015/652 en tot intrekking
van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad, PB L 328 van 21 december 2018, p. 1.
64 https://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-belge/politique-nationale/plan-national-climat.
63
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vergelijkende studie met het oog op het verbeteren van het klimaatbeleid in België. Dit
beleid omvat de oprichting van een klimaatagentschap en het opstellen van een speciale wet
die een nieuwe samenwerkingsovereenkomst implementeert, als opvolger van de
samenwerkingsovereenkomst van 14 november 2002, waarin elke federale en gefedereerde
entiteit nieuwe ambitieuze doelen zal nastreven, rekening houdend met hun capaciteiten en
specifieke kenmerken.
(c)
43.

Brusselse regionale wetgeving

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verenigt het Brussels wetboek van lucht, klimaat en
energiebeheersing (hierna "BWLKE") alle bepalingen die voorheen waren vervat in afzonderlijke
verordeningen met betrekking tot energie-efficiëntie, ontwikkeling van hernieuwbare
energiebronnen, vervoer, luchtkwaliteit en klimaat. BWLKE plant ook de iteratieve ontwikkeling van
een regionaal lucht-klimaat-energie plan.
De maatregelen waarnaar in deze bepalingen wordt verwezen, worden hieronder uiteengezet in het
kader van de weerlegging van de middelen (punt 6.3, b), aangezien zij het mogelijk maken vast te
stellen of er sprake is van schuld of nalatigheid van de zijde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en voldoende aantonen dat deze laatste, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, alle maatregelen
heeft genomen die een normaal voorzichtige en ijverige autoriteit onder dezelfde voorwaarden zou
hebben genomen.

44.

Voor de rest, en zoals blijkt uit de inleidende dagvaarding , bestaan er geen regels van het positief
recht die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het bereiken van de doelstellingen betreffende het
klimaatbeleid opleggen, met uitzondering van de bepalingen van bovengenoemde
samenwerkingsovereenkomsten. Daarom is de doelstelling die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
werd toegekend om zijn uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 8,8% te verminderen ten opzichte
van het gemiddelde van zijn emissies in de jaren 2008, 2009 en 2010, onderverdeeld in jaarlijkse
tussentijdse doelstellingen voor de periode 2012-2020, die tot nu toe allemaal zijn gerealiseerd door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals hieronder beschreven.

45.

In overeenstemming met de eisen van BWLKE is er echter een "Lucht-Klimaat-Energie" -plan
goedgekeurd in juni 2016; volgens hetwelke het Brussels Gewest zich ertoe verbindt om zijn uitstoot
van BKG tegen 2025 met 30% te verminderen in vergelijking met emissies in 1990, wat verder gaat
dan de Europese doelstellingen (zie hieronder, 6.3).
Bovendien heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de context van de invoering van de
voorlopige versie van het NEKP in december 2018, duidelijk de bereidheid uitgedrukt om een
toename van de EU-emissiereductieverbintenissen te ondersteunen van 40% tot 55%.
Meer specifiek vermeldt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het ten volle wil deelnemen aan
deze versterking van de Europese verbintenissen door een taskforce op te richten die zal werken aan
de versterking van de Brusselse component van het NEKP, via vijf sectoren : bouwnijverheid en
stedenbouw, transport en mobiliteit, belastingen, beheer van hulpbronnen, materialen en afval en
economische activiteiten (met uitzondering van sectoren waarvoor emissierechten gelden op grond
van Richtlijn 2003/87 / EG).

5.
46.

EVOLUTIE BROEIKASGASEMISSIES BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leidt het gebruik van fossiele energiebronnen tot de uitstoot
van de volgende belangrijke broeikasgassen: CO2 (of koolstofdioxide) en, in geringe mate,
gefluoreerde gassen, CH4 (of methaan) en N2O (of lachgas).

19 / 48

51914

CO2 vertegenwoordigde 90% van de totale uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in 2016. In deze 90%, vertegenwoordigt de verwarming van gebouwen de belangrijkste bron
van directe uitstoot van CO2 (60% van de directe emissies van CO2), gevolgd door transport (30%
van de directe emissies van CO2). De bijdrage van industriële activiteiten is zeer laag en vooral op
het gebied van energie (verbranding van huishoudelijk afval met productie van elektriciteit).
47.

Anderzijds maakyen gefluoreerde gassen 8% uit van de totale uitstoot van BKG in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in 2016. Deze gassen worden hoofdzakelijk gebruikt in de sector van de
koeling, voor de productie van kunststofschuimen of in de industrie van halfgeleiders (SF6). Ten
slotte, vertegenwoordigden CH4 en N2O elk 1% van de totale uitstoot van BKG in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

48.

Directe BKG-emissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden daarom vooral gekenmerkt
door CO2-emissies van de verwarming van gebouwen (woningen of tertiair). Dit vloeit voort uit de
eigenlijke configuratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een "stadsregio" met een hoge
dichtheid aan gebouwen vormt. Meer in het bijzonder, is de residentiële bouwsector goed voor de
meerderheid van de directe CO2-emissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In dit verband is de vermindering van de directe uitstoot van BKG die wordt nagestreefd op het
Brusselse regionale niveau in het bijzonder gericht op dit probleem, dat wordt gekenmerkt door een
groot aantal "diffuse" emissiebronnen (rechtstreeks gerelateerd aan de één miljoen inwoners van
Brussel).

49.

De onderstaande grafiek illustreert de bronnen van directe emissies van BKG in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tussen 1990 en 2013. De vergelijking met de emissiebronnen in België wordt
ook weergegeven, om de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dat vlak
aan te tonen, de residentiële en tertiaire verwarming vertegenwoordigen niet dezelfde verhouding op
Belgisch niveau.
Figuur 5.6: Directe emissies van broeikasgassen (in CO2-equivalent) per activiteitensector
(2013)

Bronnen: Regionale emissie-inventarissen, indiening 2015 (Leefmilieu Brussel voor de gegevens Brussels
Hoofdstedelijk Gewest & FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor
compilatie op nationaal niveau) Opmerking: de sector grond en bosgebruik is opgenomen in de categorie
"andere".
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013)
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50.

België (2013)
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In directe relatie tot deze emissies van BKG door de bouwsector, dragen de beleidsmaatregelen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij tot een substantiële vermindering van de emissies in deze
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sector, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek (periode 1990-2016) .

Indicatoren van de evolutie van BKG-emissies in gebouwen, in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Graden-dagen

Gebouwen (tertiaire
sector)
Gebouwen
(residentiële sector)

In dit opzicht namen tussen 2004 en 2015 de aan gebouwen gerelateerde emissies af, terwijl de
bevolking van Brussel steeg (18,8%), terwijl het aantal woongebouwen toenam (3,2% volgens
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)) en het kantorenbestand is
toegenomen (volgens gegevens van het Observatorium voor kantoren). Er wordt dus een
ontkoppeling tussen regionale emissies van BKG en de bevolking geïnitieerd.
51.

In meer algemene zin, is de totale BKG-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedaald sinds
1990. Op basis van de beschikbare informatie, zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed op weg
zijn om het regionale plafond van emissies te respecteren (burden sharing) tegen het jaar 2020. De
grafiek hieronder geeft de dalende curve weer, en toont ook het aandeel van de betrokken emissies.
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52.

Andere emissiebronnen

Industrie (energie)

Productie elektriciteit

Afvalbeheer

Transport

Tertiair (energie)

Doelstelling Kyoto 2008-2012

Andere doelstellingen

DJ15/15

Residentiële sector
(gebouwen)

Bovendien, zijn voor de toekomst prognosemodellen van BKG-emissies ontwikkeld, voor de
verschillende activiteitensectoren, teneinde de verwachte ontwikkeling van de emissies op basis van
verschillende scenario's, en op verschillende termijnen te evalueren.
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53.

6.

IN RECHTE

6.1

DE VORDERINGEN VAN DE EISENDE PARTIJEN

De eisende partijen vragen aan Uw Rechtbank :
« In hoofdorde
1.

De gedagvaarde partijen bevelen het totale volume van de jaarlijkse Belgische
broeikasgasemissies zodanig te (doen) verminderen dat het totale volume van deze emissies in
2020 met 40% of ten minste 25% moet zijn gedaald, vergeleken met het niveau van het jaar
1990;
In subsidiaire orde: de gedagvaarde partijen bevelen om het totale volume van de jaarlijkse
Belgische broeikasgasemissies zo te (doen) verminderen dat het totale volume van dergelijke
emissies in 2030 met 55% moet zijn gedaald, of op zijn minst 40%, vergeleken met het niveau
van het jaar 1990;

2.

De gedagvaarde partijen bevelen het totale volume van de jaarlijkse Belgische
broeikasgasemissies zodanig te (doen) verminderen dat het totale volume van dergelijke
emissies in 2050 met 87,5% of ten minste 80% gedaald is , vergeleken met het niveau van het
jaar 1990;

3.

De gedagvaarde partijen in solidum, of één in afwezigheid van de ander, te veroordelen tot de
betaling van een dwangsom van EUR 100.000 per maand vertraging bij het niet naleven van de
veroordelingen bedoeld in de punten 1 en 2, er rekening mee houdend dat de vervallen
dwangsommen volledig zullen worden besteed aan maatregelen ter vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen in België.

In subsidiaire orde
4.

Voor recht te verklaren dat de gedagvaarde partijen onrechtmatig handelen jegens verzoekers
en / of hen blootstellen aan mensenrechtenschendingen, als zij uiterlijk tegen 2020 het totale
volume van de jaarlijkse Belgische broeikasgasemissies niet verminderen of deze niet hebben
doen verminderen met 40%, of ten minste 25%, ten opzichte van het niveau van 1990;
Voor recht te verklaren dat de gedagvaarde partijen onrechtmatig handelen jegens verzoekers
en / of hen blootstellen aan mensenrechtenschendingen, als zij uiterlijk tegen 2030 het totale
volume van de jaarlijkse Belgische broeikasgasemissies niet verminderen of deze niet hebben
doen verminderen met 55%, of ten minste 40%, ten opzichte van het niveau van 1990;

5.

Voor recht te verklaren dat de gedagvaarde partijen onrechtmatig handelen jegens verzoekers
en / of hen blootstellen aan mensenrechtenschendingen, als zij uiterlijk tegen 2050 het totale
volume van de jaarlijkse Belgische broeikasgasemissies niet verminderen of deze niet hebben
doen verminderen met 87,5%, of ten minste 80%, ten opzichte van het niveau van 1990;

In nog meer subsidiaire orde
6.

Voor recht te verklaren dat het Belgische recht niet toestaat dat een effectief rechtsmiddel
(artikel 13 EVRM) de rechten van de eiser waarborgt tegen een schending van de artikelen 2 en
8 EVRM en derhalve:

i.

de gedagvaarde partijen in overeenstemming met de punten 1 tot 3 te veroordelen
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ii.

bij gebreke daarvan, de in de punten 4 en 5 genoemde verklaringen van recht te verlenen

In ieder geval :
7.

De gedagvaarde partijen bevelen de interne verdeling van de lasten tussen hen binnen drie
maanden af te ronden, zowel wat betreft de doelstellingen in het kader van de wetgeving van de
Europese Unie als, in voorkomend geval, de doelstellingen die in het tussen te komen vonnis
moeten worden vastgelegd, op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 per dag vertraging;

8.

De gedagvaarde partijen bevelen binnen 9 maanden een gecoördineerd en becommentarieerd
gezamenlijk programma in te dienen met maatregelen en budgetten (met informatie over
maatschappelijk verwachte voordelen en besparingen) waarmee een reductie van het totale
volume van de jaarlijkse Belgische broeikasgasemissies zal worden bereikt, zodanig dat deze
emissies in 2050 met 87,5% of ten minste 80% zijn gedaald in vergelijking met het niveau van
1990, op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 per dag vertraging;

9.

De gedagvaarde partijen te veroordelen tot publicatie van de in punt 8 bedoelde programma's
op zowel de website als in het Belgisch Staatsblad, uiterlijk twee weken nadat de definitieve
versie van het programma is voltooid, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR. per dag
vertraging;

10.

De gedagvaarde partijen veroordelen tot het publiceren op eigen kosten van het vonnis in twee
nationale kranten (dagbladen of tijdschriften) binnen de twee weken;

11.

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren ;

12.

De gedagvaarde partijen te veroordelen om de volledige kosten en uitgaven van de procedure
te betalen, met inbegrip van de ingevorderde procedurele schadevergoeding ten bedrage van
EUR 1.320, aangezien een niet in geld beoordeelbare zaak. »

6.2

BEVOEGDHEID RECHTBANK -EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID

(a)

De vorderingen vereisen het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst

54.

Voor zover zij de verwerende partijen vragen "om het totale volume van de Belgische emissies te
(doen) verminderen" en hen veroordelen "in solidum, of de ene bij gebrek aan de andere" tot de
betaling van een dwangsom wegens het niet naleven van de veroordelingen die zouden worden
uitgesproken, evenals "de interne verdeling van lasten binnen de drie maanden af te ronden" en
"binnen de 9 maanden een gecoördineerd en becommentarieerd gezamenlijk programma met
maatregelen en budgetten te presenteren (met informatie over de voordelen en besparingen waaraan
men zich kan verwachten op maatschappelijk niveau) waardoor een vermindering van het totale
volume van de jaarlijkse Belgische broeikasgasemissies zal worden bereikt", vragen de eisende
partijen de facto dat Uw Rechtbank de uitvoering van de samenwerkingsmechanismen zoals bedoeld
in punt 4.3 (b) oplegt.

55.

Zoals hierboven vermeld, beoogt artikel 92bis van BWHI echter niet, met betrekking tot zaken
waarvoor de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst wordt opgelegd, de vermindering van
emissies van BKG of, meer in het algemeen, de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien zijn deze
bevoegdheden, in het licht van de bovengenoemde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, opgevat
als complementair en niet als verweven, met uitzondering van de lastenverdeling die het onderwerp is
van een overeenkomst voor de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2020 (hierboven
genoemde samenwerkingsovereenkomst van 12 februari 2018) en waarvoor momenteel een nieuwe
overeenkomst voor de periode 2020-2030 wordt opgesteld.
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Inderdaad, zodra overeenstemming is bereikt over de respectieve doelstellingen inzake
broeikasgasemissiereductie van elk van de federale entiteiten en de federale staat
(resultaatsverbintenis), hebben deze laatste volledige autonomie bij het kiezen van de middelen die
zij besluiten te implementeren om hieraan te voldoen (geen verplichting van middelen behalve
toezeggingen in termen van verhoging van het aandeel van energie geproduceerd uit hernieuwbare
bronnen in het bruto-eindverbruik van energie, ook vermeld in de samenwerkingsovereenkomst), elk
binnen zijn bevoegdheidsgebied.
56.

De verdeling van de bevoegdheden tussen de gefedereerde entiteiten en de Federale Staat is
voorbehouden aan de Grondwet en de speciale wetgever en is gebaseerd op de principes van
attributie en exclusiviteit. Samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten en de Federale Staat is
daarom een uitzondering op de bepalingen van de Grondwet en de speciale wet, waarbij alleen de
Grondwetgevende Macht of de Bijzondere Wetgever bevoegd zijn om deze op te leggen.

57.

Het bijzondere karakter van samenwerkingsovereenkomsten rechtvaardigt ook dat het Grondwettelijk
Hof zelf niet bevoegd is om de naleving ervan te controleren, dat is toevertrouwd aan een ad hoc
rechtsgebied dat door de wet is gecreëerd (art. 92bis, § 5, BWHI en art. 30bis van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 betreffende het Grondwettelijk Hof). A fortiori is het niet denkbaar dat een rechter
bevoegd is om de sluiting van een dergelijke overeenkomst op te leggen, hetgeen inhoudt dat ten
minste een deel van de inhoud moet worden bepaald.

58.

Omdat de vorderingen het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst vereisen, is Uw Rechtbank
niet bevoegd.

59.

(b)

De vorderingen respecteren niet het principe van de scheiding der machten

(i)

Dwangbevelen aan de wetgevende macht

In het kader van het onderhavige geschil, vragen de eisende partijen Uw Rechtbank om de
gedagvaarde partijen te bevelen het totale volume van de jaarlijkse Belgische BKG-emissies te
verminderen. Daartoe baseren ze zich op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de
Belgische grondwet, het preventiebeginsel, het voorzorgsbeginsel en de artikelen 1382 en 714 van
het burgerlijk wetboek.
Dit verzoek is niet duidelijk gericht aan de Brusselse wetgevende macht en / of de Brusselse
uitvoerende macht. Op grond van de Brusselse wetgeving bestaat er momenteel echter geen
wettelijke bepaling die de Brusselse regering machtigt of vereist dat deze alle nodige maatregelen
neemt om het totale volume van de BKG-emissies in Brussel te verminderen. De eisende partijen
beroepen zich niet op een dergelijke bepaling in de Brusselse wetgeving. Indien vorderingen van de
verzoekers daarom zouden worden ingewilligd, zou dit neerkomen op een verplichting voor het
Brusselse Parlement om in die zin wetgeving vast te stellen, bij gebreke daarvan voor de Brusselse
regering om zonder toestemming te kunnen handelen.
Daarom vragen de eisende partijen Uw Rechtbank om dwangbevelen op te leggen aan de wetgevende
macht van de verwerende partijen. Dergelijke dwangbevelen schenden echter het beginsel van de
scheiding der machten, dat naar Belgisch recht een algemeen rechtsbeginsel met constitutionele
waarde is (65).

60.

65
66

Uw Rechtbank wordt inderdaad verzocht zich uit te spreken over de geschiktheid van een handeling
van de wetgevende macht en dus zichzelf te vervangen door de rechter om de aanneming van een
dergelijke handeling op te leggen. Het beginsel van de scheiding der machten is echter een verweer
dat van openbare orde is (66). Het is niet alleen een beginsel van politieke organisatie, maar ook een

M. JOASSART, « Le juge civil et la séparation des pouvoirs », A.P.T., 2016, p. 435.
Idem, p. 436.
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wettelijke norm die voor de rechter kan worden ingeroepen (67).
61.

De eerste beperking van de rechterlijke macht is het verbod om te beslissen door algemene
bepalingen, zoals bepaald in artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. Algemene regels zijn
voorbehouden aan de wetgevende macht. De rechter beslist alleen door middel van speciale
bepalingen die alleen van toepassing zijn op de partijen bij het voor hem liggende geschil. Deze
beperking heeft invloed op de reikwijdte van de maatregelen die van de rechtbanken kunnen worden
gevraagd (68).
Een rechterlijke beslissing die tegen de overheid wordt genomen, kan dus niet zodanig worden
opgevat dat zij algemeen of regelgevend wordt, dat wil zeggen dat zij rechtstreeks gevolgen heeft
voor de rechten of verplichtingen van burgers die geen partij zijn bij het geschil (69).
In het onderhavige geval zou Uw Rechtbank, indien ze de vorderingen van de eisers zou toestaan,
beslissen door algemene bepalingen. Zoals hierboven uiteengezet, vormt het bevel aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om het totale volume van de jaarlijkse Belgische BKG-emissies te
verminderen een dwangbevel tot de wetgevende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om
dienovereenkomstig wetgeving vast te stellen. Een dergelijk dwangbevel zou een algemene strekking
hebben en rechtstreeks gevolgen hebben voor de rechten en plichten van burgers die geen partij zijn
bij het geschil.

62.

Een andere beperking betreft het verbod om te oordelen over de raadzaamheid. De vraag van
raadzaamheid ligt bij de wetgevende macht en de uitvoerende macht. De rechter oordeelt alleen in
overeenstemming met de rechtsstaat. Wanneer geen enkel norm een bepaald gedrag oplegt aan de
autoriteit, wordt de laatste door de rechter erkend als een politieke vrijheid die hem in staat moet
stellen om op een discretionaire manier in het algemeen belang te handelen (70).
(ii)

Bepalingen en beginselen waarop de eisende partijen zich beroepen

63.

De eisende partijen beweren dat er een overtreding is van de artikelen 7bis, 22 en 23 van de
Grondwet.

64.

Volgens de rechtsleer, kan de rechter zelf niet het respecteren van de grondwet door de wettelijke
normen controleren, deze missie is voorbehouden aan het Grondwettelijk Hof. De rechterlijke macht
is daarom niet bevoegd om een schending van de Grondwet door de wetgevende macht vast te
stellen. Zonder de voorafgaande tussenkomst van het Grondwettelijk Hof kan de rechter dus geen
"constitutionele" fout in het gedrag van de wetgever vaststellen (71).
Daarom is Uw Rechtbank niet bevoegd om een schending van de artikelen 7bis, 22 en 23 van de
Grondwet door de Brusselse wetgevende macht vast te stellen.

65.

De eisende partijen stellen ook dat er een schending is van het preventieprincipe
In het kader van de vergoeding van schade maakt de rechtsleer onderscheid tussen het begrip
schadeloosstelling en het begrip preventie. Hoewel vergoeding, op last van een rechter, het bestaan
van een legitiem, persoonlijk en zeker letsel veronderstelt, beoogt de preventie het risico op schade
(72).
Het idee van een juridische preventie van de schade die de wetgever zou kunnen aanrichten, wordt

Idem, p. 435.
Idem, p. 438.
69 Idem , p. 441.
70 Idem, p. 438; Cass., 4 maart 2004, Pas., I, p. 374.
71 F. BOUHON, op. cit., p. 404.
72 Idem, p. 412.
67
68
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door de rechtsleer bekritiseerd, omdat het een zeer sterke beperking van de vrijheid van democratisch
gekozen vergaderingen zou inhouden. Het enige instrument dat door de positieve wet ter beschikking
van de rechtzoekenden wordt gesteld, is het verzoek om schorsing van de norm voor het
Grondwettelijk Hof. De rechter is daarentegen niet bevoegd om de gevolgen van een wet op te
schorten om het ontstaan van schade te voorkomen (73).
Uw Rechtbank is dus onbevoegd om te oordelen over een inbreuk tegen het preventieprincipe.
66.

De eisende partijen stellen ook dat er een schending is van voorzorgsbepalingen in het kader van de
burgerlijke aansprakelijkheid van de verwerende partijen.
Volgens de rechtsleer kan alleen de schending van een hogere norm wangedrag van de kant van de
wetgever opleveren (74). Zo kan de gewone rechter het algemene voorzorgsbeginsel niet toepassen op
de wetgever. De Eerste Advocaat-generaal Jean François LECLERCQ schreef in zijn conclusies
voorafgaand aan de beslissing van het Hof van Cassatie van 28 september 2006: "Wanneer de
wetgever zich onthoudt van wetgeving zonder enige regel, lijkt het mij moeilijk om de
verantwoordelijkheid van de wetgever te behouden. De hoven en rechtbanken riskeren in dit geval om
zich te bemoeien met de uitvoering van de wetgevende functie" (75).
Als wordt aanvaard dat de rechter de naleving van de algemene voorzorgsplicht door de wetgever
kan verifiëren, zou zijn zeggenschap zich niet langer laten leiden door het objectieve criterium dat
wordt gevormd door de superieure referentienormen. Het zou aan de rechter zijn om te controleren of
de wetgever zich als een goede huisvader gedroeg. Het is echter redelijk om te vragen of dergelijke
beoordelingen verenigbaar zijn met het beginsel van de scheiding der machten. Dus, bij het verifiëren
van de naleving door de wetgever van de algemene voorzorgsplicht, zou de rechter de
verantwoordelijkheid van de wetgever ter discussie kunnen stellen omdat het niet in strijd zou zijn
met wat een goede huisvader zou hebben gedaan (in de ogen van de rechter) - voldoende
begrotingsmiddelen toekennen om de uitvoering van een bepaald beleid te waarborgen (76) ?
Bijgevolg is Uw Rechtbank niet bevoegd om te oordelen over de schending van het algemene gezag
van voorzorg door de wetgevende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
6.3

67.

In subsidiaire orde moeten de vorderingen van de eisende partijen worden afgewezen omdat er geen
rechtsgrondslag is.
(a)

68.

MIDDELEN

Ongegrondheid van de vorderingen

De dagvaarding van de eisende partijen bevat geen enkel concreet element met betrekking tot de
maatregelen die reeds door de eisende partijen, met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn
genomen. A fortiori tonen de eisende parrtijen niet aan dat de genomen maatregelen en de
toezeggingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontoereikend zijn om de BKG-emissies te
verminderen in een hoeveelheid die van een voorzichtige en ijverige overheidsinstantie mag worden
verwacht onder dezelfde omstandigheden.
Verzoekster kan dus toegeven dat de eisende partijen zonder verdere concrete verklaring verklaren
dat de gedagvaarde partijen "in gebreke blijven" om de vermindering van BKG-semissies op hun
grondgebied te waarborgen. De dagvaarding, die in algemene bewoordingen is geformuleerd, kan
worden gericht aan elke overheidsinstantie, op welk niveau dan ook, waar dan ook, in België of in

Idem.
J. VAN CAMPERNOLLE ET M. VERDUSSEN, « La responsabilité du législateur dans l’arriéré judiciaire », J.T., 2007, p. 434.
75 Conclusies van de eerste advocaat-generaal Jean François LECLERCQ, J.T., 2006, p. 599
76 F. BOUHON, op. cit., p. 406.
73
74
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het buitenland.
Aldus verwijzen de eisende partijen uitvoerig naar een vermeende schending van de mensenrechten,
het preventieprincipe, het voorzorgsbeginsel, de zorgvuldigheidsnorm of zelfs artikel 714 van het
burgerlijk wetboek, zonder ooit te laten zien hoe, concreet, deze principes en normen inderdaad zijn
geschonden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verklaringen van de gedagvaarde partijen
dus verwant aan algemene, bijna stereotiepe, overwegingen die niet kunnen gebruikt worden voor
enige veroordeling.
69.

In het Belgisch recht is het in het geding brengen van aansprakelijkheid gebaseerd op de artikelen
1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Bij gebrek aan een specifiek
verantwoordelijkheidsregime in de strijd tegen klimaatverandering, moet daarom op dit stelsel van
gewoonterecht een gerichte actie worden gebaseerd, zoals in dit geval, tegen overheidsinstanties.
In hun dagvaarding baseren de eisende partijen zich echter op een aantal gronden zonder ze formeel
aan de toepassingsvoorwaarden van die bepalingen te verbinden. Het lijkt daarom noodzakelijk om
eerst deze centrale grondslag van de vordering aan te pakken, aangezien de meeste andere bepalingen
waarop een beroep wordt gedaan, moeten worden onderzocht in het kader van de beginselen van
wettelijke aansprakelijkheid.
(i)

70.

Artikel 1382 van het burgerlijk wetboek

Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 28 september 2006 wordt aanvaard dat de
verantwoordelijkheid van de Staat kan worden aangewend voor een fout van de wetgever. De
regeling die op deze situatie van toepassing is, zijn de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
In de zaak die tot dat arrest heeft geleid, was de eisende partij van mening dat de Belgische wetgever
niet de nodige normen had vastgesteld om te voldoen aan artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens. . Het was dus een normatieve tekortkoming die de wetgever werd
verweten. Volgens het Hof van Cassatie is een onthouding of normatieve insufficiëntie dus een
gedrag dat de verantwoordelijkheid van de Staat als wetgever kan veroorzaken (77).

71.

Voor de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek moet dit gedrag echter een fout zijn.
In het algemeen wordt aanvaard dat gedrag wordt beschouwd als schuldig omdat de dader een
bepaalde wettelijke norm overtreedt, of omdat het in strijd is met het algemene
zorgvuldigheidsprincipe (78).
Zoals echter hieronder aangetoond (paragraaf 66), is volgens de rechtsleer alleen de schending van
een hogere norm een fout van de kant van de wetgever. Bovendien kan de rechter zelf niet het
respecteren van de Grondwet door de wettelijke normen controleren, deze missie is voorbehouden
aan het Grondwettelijk Hof. We verwijzen in dit verband naar de ontwikkelingen met betrekking tot
de scheiding der machten hierboven.
In het onderhavige geval en zoals hieronder aangetoond, is er geen schending van de hogere normen
van internationaal recht zoals door de eisende partijen ingeroepen. Met betrekking tot de bepalingen
van de Grondwet die worden ingeroepen, is de rechter onbekwaam om de overtreding vast te stellen.

72.

77
78

Bovendien, kan volgens de rechtsleer schuld alleen aan de wetgever worden toegeschreven als dit
naar behoren is bewezen en voldoende is gekarakteriseerd. Een grove fout is een fout die, hoewel niet
noodzakelijk manifest en ernstig, een fout is waarvan het verwerpelijke karakter duidelijk

F. BOUHON, op. cit., p. 400.
Idem, p. 402.
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ondubbelzinnig lijkt (79).
In dit geval heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dergelijke fout niet begaan. In dit verband
wordt verwezen naar de uiteenzetting onder dit middel en onder het middel waarvan sprake in
subsidiaire orde.
73.

Ten slotte is het moeilijk om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen een handeling of
onthouding van een Staat met betrekking tot het klimaat en specifieke gevolgen voor de rechten van
een bepaalde eiser (80 ).Verantwoordelijkheid van de opwarming van de aarde wordt inderdaad
gekenmerkt door een bijzonder verwrongen oorzakelijk verband tussen schuld en schade. Om
aansprakelijkheid te activeren, moet er een oorzakelijk verband zijn tussen een bepaalde fout en een
gespecificeerde schade (81).
Op het gebied van klimaat moet worden aangetoond :
-

dat de nalatigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bijgedragen aan de
verergering van de klimaatverstoring ;

-

dat de klimaatgebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, een gevolg is van deze
verergering;

-

dat de schade werkelijk door die gebeurtenis werd veroorzaakt (82).

De verzoekende partijen laten echter geen oorzakelijk verband zien tussen enige fout van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun mogelijke toekomstige schade, zoals extreme
weersomstandigheden.
74.

Volgens de rechtsleer blijft de voorwaarde van individualisering van de schade een belangrijk
obstakel voor het in vraag stellen van de burgerlijke verantwoordelijkheid van de staten voor hun
niet-handelen in het licht van de klimaatverstoring (83). In dit geval laten de eisende partijen hun
individuele schade niet zien die verband houdt met een vermeend gebrek of gebrek aan actie door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de opwarming van de aarde.
(ii)

Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

75.

De eisende partijen beweren dat er een schending is van de positieve verplichtingen die de staten zijn
opgelegd door artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Volgens hen moeten
de verwerende partijen de maatregelen nemen die redelijkerwijs kunnen worden vereist met het oog
op de bevoegdheden die zij hebben om de uitstoot van BKG te verminderen.

76.

Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is van negatieve aard omdat het tot
doel heeft een einde te maken aan bepaalde acties van de Staat. Het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens heeft echter in zijn rechtspraak de rechtsleer van positieve verplichtingen ontwikkeld.
Volgens deze laatste kan artikel 2 in bepaalde situaties van de overheid verlangen dat zij alle nodige
maatregelen neemt om het leven van personen binnen hun rechtsgebied te beschermen (84).

77.

Volgens de rechtspraak moet de norm van een internationaal verdrag voldoende nauwkeurig en

Idem, p. 434.
D. MISONNE, L. TRIAILLE ET C. NENNEN, Responsabilité (civile) de l’Etat et climat, Rapport academisch seminarie #2, 28 mei
2018, p. 15.
81 Idem, p. 8.
82 Idem, p. 16.
83 Idem, p. 15.
84 Manuel sur les droit de l’homme et l’environnement, Europese Raad, 2012, p. 34 ; EVRM, arrest L.C.B. t. Verenigd Koninkrijk 9
juni 1998.
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volledig zijn om rechtstreeks toepasselijk te kunnen worden geacht en dus als een bron van subjectief
recht (85).
In dit opzicht maken de rechtsleer en rechtspraak onderscheid tussen positieve en negatieve
verplichtingen. Zo wordt algemeen aanvaard dat de negatieve verplichting een rechtstreeks effect
heeft (de gedachte is dat de onthouding die door het betrokken recht naar voren gebracht wordt geen
beoordelingsmarge voor de staat laat), terwijl de positieve verplichting geen directe effect heeft (de
mogelijkheden om een positieve bepaling af te dwingen zijn over het algemeen meervoudig) (86).
In dit geval voeren de eisende partijen positieve verplichtingen op in hoofde van verwerende partijen
op grond van artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dergelijke
verplichtingen hebben geen rechtstreekse gevolgen en kunnen daarom door eisende partijne in deze
zaak niet als bronnen van subjectieve rechten worden ingeroepen.
78.

In subsidiaire orde, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn positieve verplichtingen krachtens
artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet geschonden.
In het kader van de opgelegde positieve verplichtingen heeft het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens geoordeeld : "Indien een veronderstelde bedreiging van het leven de autoriteiten krachtens
het verdrag niet verplicht om concrete maatregelen te nemen om het voorval te voorkomen, is het met
name het geval wanneer wordt vastgesteld dat de genoemde autoriteiten kennis hadden of moesten
hebben op het moment dat één of meer personen op een echte en directe manier in hun leven werden
bedreigd, en dat zij als onderdeel van hun bevoegdheden niet de nodige en voldoende maatregelen
namen om dit risico te beperken" (87).
Het Hof moet dus beslissen of de Staat in de omstandigheden van de zaak alle noodzakelijke
maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat het leven van verzoekster onnodig in gevaar wordt
gebracht. Er is daarom sprake van een schending van artikel 2, § 1 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens wanneer de Staat niet de maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem
verwacht mogen worden ter voorkoming van de materialisatie van risico's voor het leven van de
eisers wiens bestaan hij kende of behoorde te kennen. Met dit doel onderzoekt het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de beweerde schade en de
schuld of nalatigheid van de Staat (88).

79.

De aanpak van de grondrechten bij klimaatgeschillen houdt immers nauw verband met de
individualisering van de schade en de vestiging, en een geïndividualiseerd oorzakelijk verband, dat
een belangrijke grens vormt. Volgens de rechtsleer is het moeilijk om een verband aan te tonen
tussen actie of onthouding door de Staat met betrekking tot het klimaat en specifieke gevolgen voor
de rechten van een bepaalde eiser (89).

80.

De eisende partijen vermelden niet in hun dagvaarding dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet
alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om het leven
van zijn burgers te beschermen. Evenmin leggen zij een oorzakelijk verband tussen de handelingen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vermeende toekomstige schade zoals extreme
weersomstandigheden.
Zoals hieronder in punt 6.3, (b) wordt aangetoond, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al
jarenlang belangrijke maatregelen genomen om het broeikaseffect te bestrijden en broeikasgassen te

I. HACHEZ, « Précision et droits de l’homme dans l’ordre juridique belge : focus sur la notion polysémique d’effet direct », La
Revue des droits de l’homme, 2015, p. 3.
86 Idem., p. 3 ; Cass., 6 maart 1986, Pas., I, p. 853.
87 EVRM, arrest Öneryjldiz c. Turquie van 18 juni 2002, wij onderstrepen.
88 EVRM, arrest L.C.B. t. Verenigd Koninkrijk van 9 juni 1998.
89 D. MISONNE, L. TRIAILLE EN C. NENNEN, Responsabilité (civile) de l’Etat et climat, Rapport academisch seminarie #2, 28 mei
2018, p. 15.
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verminderen. Het heeft alle maatregelen genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden
verwacht, gezien zijn vaardigheden, om zijn burgers te beschermen tegen mogelijke toekomstige
schade in verband met het broeikaseffect. Deze maatregelen hebben bovendien aangetoond dat ze
effectief zijn in het terugdringen van de uitstoot van BKG op het regionale grondgebied, met een
aanzienlijke emissiereductie gedurende meerdere jaren, zelfs gezien de volledig bebouwde context
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
81.

Kortom, artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, omdat het positieve
verplichtingen voor de lidstaten met zich meebrengt, heeft geen rechtstreekse werking en kan daarom
niet worden ingeroepen voor een nationale rechter, Uw Rechtbank, als een bron van subjectief recht
door de eisende partijen. In subsidiaire orde heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest artikel 2 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet geschonden.
(iii)

82.

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 7bis van de
Grondwet en artikel 22 en 23 van de Grondwet

De eisende partijen beweren dat er een schending is van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de artikelen 22 en 23 van de Grondwet, in die zin dat zij een recht op een
gezond milieu en de bescherming van de gezondheid omvatten . Volgens hen bestaat er een
subjectief recht op een gezond milieu.
De eisende partijen benadrukken de positieve verplichtingen die voortvloeien uit deze artikelen en de
effectiviteit van de maatregelen die de Staat moet nemen. Volgens hen stelt de buitensporige uitstoot
van BKG hen bloot aan ernstige risico's voor hun gezondheid en hun privé- en gezinsleven en is hun
interesse in het bestrijden van klimaatverandering voldoende geïndividualiseerd.
Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

83.

De rechten verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens leggen in wezen
negatieve verplichtingen op aan de Staat, die er in principe van moet afzien ze te ondermijnen. Het
recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven verankerd in artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens betekent in de eerste plaats dat de Staat zich niet mag mengen in de
uitoefening van dit recht, behalve in het kader van de strikte voorwaarden zoals uiteengezet in
paragraaf 2.
Vanuit dit oogpunt lijkt het erop dat gegarandeerde burger- en politieke rechten hun begunstigden
subjectieve rechten verlenen die zij rechtstreeks voor de rechterlijke instantie kunnen inroepen,
zonder te hoeven wachten op de vaststelling van interne executiemaatregelen. (90).

84.

Aan dit negatieve engagement kunnen positieve verplichtingen worden toegevoegd die inherent zijn
aan het effectieve respect van het gezinsleven. In dit geval roepen de eisende partijen positieve
verplichtingen in in hoofde van de verwerende partijen (91).
De vraag rijst dan of een persoon voor de hoven en rechtbanken het voordeel kan inroepen van een
positieve verplichting opgelegd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zoals
hierboven vermeld, bevestigt de meeste rechtspraak en rechtsleer het ontbreken van een rechtstreeks
toepasselijk karakter voor de positieve verplichtingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (92).

J. PIERET, « L’influence du juge belge sur l’effectivité de la Convention: retour doctrinal et rechtspraakl sur le concept d’effet
direct », in Entre ombres et lumières: cinquante ans d'application de la Convention européenne des droits de l’homme en Belgique,
2008, p. 83 tot 143.
91 I. HACHEZ, « Morceaux choisis sur ‘applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme », in Le droit
international et européen des droits de l’homme devant le juge national, 2014, p. 210.
92 Idem, p. 210.
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85.

In haar arrest van 6 maart 1986 (93), herinnerde het Hof van Cassatie eraan dat, om als rechtstreeks
toepasselijk te worden beschouwd, de norm van een internationaal verdrag voldoende nauwkeurig en
volledig moet zijn.
Met betrekking tot met name artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft
het Hof van Cassatie geoordeeld :
« Overwegende dat deze bepaling, voorzover zij in beginsel verbiedt dat de Staat ingrijpt in het
privé- en gezinsleven van personen, een norm vaststelt die in de regel voldoende nauwkeurig en
volledig is om rechtstreekse gevolgen te hebben ;
Overwegende evenwel dat, voor zover het de Staat ertoe verplicht familiebanden aan te gaan,
zoals het erfrecht van natuurlijke kinderen over het vermogen van hun overleden moeder, op
zodanige wijze te handelen dat de betrokkenen een normaal gezinsleven kunnen leiden, deze
dispositie niet voldoende nauwkeurig en volledig is om directe effecten te hebben ; dat in deze
kwestie, verschillende mogelijkheden beschikbaar zijn voor de Staat om deze vereiste te
bereiken, dat in zoverre artikel 8, § 1, de Staat slechts een verplichting oplegt om datgene te
doen waarvoor de wetgever de verantwoordelijkheid op zich neemt, maar niet kan worden
ingeroepen als een bron van subjectieve rechten en verplichtingen voor individuen » (94).

86.

Volgens dit arrest van het Hof van Cassatie kunnen positieve verplichtingen die de Staat krachtens
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens werden opgelegd, niet worden
ingeroepen als een bron van subjectieve rechten en verplichtingen voor individuen voor de nationale
rechter. Het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bevat positieve
verplichtingen en het heeft dus geen directe gevolgen.
De eisende partijen beroepen zich op positieve verplichtingen in hoofde van de verwerende partijen
krachtens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dergelijke
verplichtingen hebben geen rechtstreekse gevolgen en kunnen daarom door de eisende partijen in
deze zaak niet als bronnen van subjectieve rechten worden ingeroepen.

87.

In subsidiaire orde, is het belang van de eisende partijen niet voldoende geïndividualiseerd omdat het
in het algemeen gericht is op het recht op een gezond milieu, dat als zodanig niet is vastgelegd in het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens .

88.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat "Het cruciale element bij het
bepalen of, in de omstandigheden van een geval, milieuschade een van de rechten heeft geschonden
die worden gewaarborgd door paragraaf 1 van artikel 8, is het bestaan van een nadelig effect op
iemands privé- of gezinssfeer, niet alleen op de algemene achteruitgang van de omgeving. Noch
artikel 8, noch enige bepaling van het verdrag garandeert specifiek een algemene bescherming van
het milieu als zodanig; andere internationale instrumenten en nationale wetten zijn meer geschikt
voor dit specifieke aspect" (95).
Daarom is het doel van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens de bescherming van de
mensenrechten van elk individu, niet van de algemene ambities of behoeften van de gemeenschap als
geheel (96). In dit verband overweegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens twee vragen: of
er een oorzakelijk verband is tussen de activiteit en de negatieve gevolgen voor het individu en of de
schadelijke effecten een bepaalde schadedrempel hebben bereikt. (97). Het Hof verzoekt derhalve om
een rechtstreeks verband tussen de schade voor het milieu en de nadelige gevolgen voor de privé- of

Cass., 6 maart 1986, Pas., I, p. 853.
Idem.
95 EVRM, arrest Kyrtatos t. Griekenland van 22 mei 2003.
96 Handboek over mensenrechten en milieu, Europese Raad, 2012, p. 46.
97 Idem.
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gezinssfeer van elke eisende partij. (98).
In het onderhavige geval tonen de eisende partijen niet concreet de schadelijke gevolgen van de
opwarming van de aarde voor hun privé- en familiale omgeving aan. Ze roepen eenvoudigweg de
algemene degradatie van de omgeving in. Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de
rechten van de mens is een dergelijke klacht niet voldoende om te concluderen dat er sprake is van
een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aangezien deze
laatste geen garantie biedt op een algemene bescherming van het milieu als zodanig.
89.

Concluderend kan worden gesteld dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, doordat het de lidstaten verplichtingen oplegt, geen rechtstreekse werking heeft en daarom niet
voor een nationale rechter kan worden ingeroepen, Uw Rechtbank, als een bron van subjectief recht
door de eisende partijen.
In subsidiaire orde is het belang van de eisende partijen niet voldoende geïndividualiseerd, omdat het
in het algemeen betrekking heeft op het recht op een gezond milieu, dat als zodanig niet is vastgelegd
in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
Artikels 7bis, 22 en 23 van de Grondwet

90.

Met betrekking tot het recht op een gezond milieu zoals bedoeld in artikel 23, alinea 3, 4 ° van de
Grondwet, lijkt het volgens de rechtsleer moeilijk om een subjectieve directe werking van dit recht te
erkennen, aangezien alinea 2 van dezelfde bepaling expliciet vermeldt dat de wetgever de
voorwaarden voor zijn uitoefening bepaalt. Het doel van de Grondwetgevende macht was daarom om
niet een dergelijk direct effect te hebben op het recht op bescherming van een gezond milieu (99). Het
ging over het opnemen van een positief recht op economische, sociale en culturele rechten « zonder
dat hen een onmiddellijk effect toegewezen werd. Ze kunnen alleen van kracht worden als de bevoegde
autoriteit de concrete uitvoeringsmaatregelen neemt » (100).
Volgens het Grondwettelijk Hof, "is het overeenkomstig artikel 23 van de Grondwet, dat het recht op
bescherming van een gezond milieu onder economische, sociale en culturele rechten plaatst, aan de
bevoegde wetgever om de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van deze rechten" (101). De
rechtspraak van de Raad van State gaat in dezelfde richting (102).
Volgens Michel Pâques, « Hoe kan het anders, in het geval van een recht dat vraagt om wetgevende
concretisering? Het is alleen anders voor een harde kern, het minimale minimum aan menselijke
waardigheid, dat het ook onmogelijk is om helemaal niet te erkennen dat het moeilijk is om concreet
vast te stellen op het gebied van het milieu. Het zou, in zeer ernstige gevallen, het recht zijn om de
overheid te verzoeken om een wetgeving te maken, te beschermen, te verbeteren zonder nodige
verwijzing. Maar onze scheiding der machten lijkt nauwelijks een handeling van de overheid toe te
laten zonder wet of constitutionele machtiging en onze Grondwet regelt geen recht van actie tegen de
traagheid van de wetgever of de macht van de rechter om tegen deze laatste dwangbevelen in te
stellen. » (103).
Bijgevolg, bij gebrek aan een rechtstreekse werking van de vordering, kan een gebrek aan
overheidsmaatregelen niet rechtstreeks worden bestraft, behalve misschien de ernstigste gevallen van
inbreuk met een "harde kern" van milieukwaliteit (quod non in dit geval). Het is niet mogelijk om uit

M. PAQUES, op. cit., p. 42.
C.-H. BORN ET F ; HAUMONT, « Le droit à la protection d’un environnement sain », in N. BONBLED, M. VERDUSSEN EN F.
TULKENS, Les droits constitutionnels en Belgique, 2011, pp. 1426-1427.
100 Doc. Parl., Senaat, sess. Extr. 1991-1992, n° 100-2/1°, p. 4.
101 GwH., arrest n° 151/2003 van 26 november 2003.
102 RvS., arrest n° 85.699 van 29 februari 2000 ; RvS., arrest n° 71.001 van 21 januari 1998 ; RvS., arrest n° 100.514 van 31 oktober
2001 ; RvS., arrest n° 181.542 van 28 maart 2008.
103 M. PAQUES, « L’environnement : un certain droit de l’homme », A.P.T., 2006, p. 54, wij onderstrepen.
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artikel 23 van de Grondwet een recht op de norm af te leiden (104). Tot op heden is er geen Belgische
rechtspraak die de verantwoordelijkheid van de wetgever ter discussie stelt omdat hij naliet
maatregelen te nemen om een element van het milieu te behouden dat nog onvoldoende werd
beschermd.
De eisers kunnen dus niet rechtstreeks een beroep doen op de artikelen 22 en 23 van de Grondwet als
een bron van een subjectief recht op een gezond milieu om een dwangbevel in te stellen bij de
wetgever.
91.

Bovendien beschikken bevoegde wetgevers ongetwijfeld over een ruime beoordelingsmarge bij het
realiseren van economische, sociale en culturele rechten, waaronder het recht op bescherming van
een gezond milieu. Er is geen tijdslimiet voor het bereiken van de doelstellingen van artikel 23 van
de Grondwet, conform het idee dat de realisatie van economische, sociale en culturele rechten alleen
maar progressief kan zijn. Ook moet een goed evenwicht leiden tot het stellen van prioriteiten voor
actie om de praktische realisatie van het recht op bescherming van een gezond milieu te waarborgen,
waarbij dit laatste niet absoluut is (105). Het is een verplichting van middelen en geen van resultaat
(106), onderworpen aan de vereiste van proportionaliteit (107).
Aldus laat de Grondwetgevende macht een grote vrijheid aan de openbare autoriteiten om de
instrumenten van politie, markt, contract, bewustzijn, enz. te kiezen - en de milieunormen die zij het
meest geschikt achten om geleidelijk de milieueffecten van menselijke activiteiten te verminderen
(108).

92.

Concluderend kunnen de eisende partijen zich niet rechtstreeks beroepen op de artikelen 22 en 23 van
de Grondwet voor Uw Rechtbank.
In subsidiaire orde heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de artikelen 22 en 23 van de Grondwet
niet geschonden met het oog op de ruime beoordelingsmarge voor de wetgevers die bevoegd zijn om
het recht op bescherming van een gezond milieu te realiseren (zie hieronder alle maatregelen
genomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dit recht te beschermen).
(iv)

93.

Preventieprincipe en voorzorgsprincipe

De eisende partijen beweren dat er een schending is van het preventieprincipe, in die zin dat dit in
hoofde van de verwerende partijen een wettelijke verplichting doet ontstaan om doeltreffende en
evenredige maatregelen te nemen om te voorkomen dat de BKG-uitstoot op hun grondgebied
aanzienlijke schade toebrengt aan de omgeving waar "de eisende partijenwonen, werken en leven".
De eisende partijen beweren ook dat er een schending is van het voorzorgsprincipe omdat dit in
hoofde van de verwerende partijen een verplichting doet ontstaan om passende maatregelen te nemen
om potentiële risico's van de opwarming van de aarde op de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

94.

Artikel 191, § 2, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna
"VWEU") bepaalt dat : "Het milieubeleid van de Unie streeft naar een hoog niveau van bescherming,
rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie. Het is
gebaseerd op de beginselen van voorzorg en preventieve actie, op het beginsel van de correctie, bij
voorrang aan de bron, van schade aan het milieu en op het beginsel dat de vervuiler betaalt "

C.-H. BORN ET F ; HAUMONT, op. cit., pp. 1434.
De invoering van artikel 7 bis in de Grondwet versterkt de noodzaak om de drie dimensies van duurzame ontwikkeling in
evenwicht te brengen die gemeenschappen in hun openbare beleid moeten respecteren.
106 Doc. Parl., Senaat, sess. extr. 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 13.
107 C.-H. BORN EN F ; HAUMONT, op. cit., pp. 1432-1433.
108 Idem.
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Het Hof van Justitie van de Europese Unie herinnerde eraan dat deze bepaling beperkt is tot het
definiëren van de algemene doelstellingen van de Unie op het gebied van het milieu, en dat de
wetgevende organen van de Unie maatregelen moeten nemen om ze effectief uit te voeren (109).
Bijgevolg kunnen noch de eerste alinea van artikel 191, § 2, VWEU, noch de vier beginselen van
deze bepaling, waaronder het preventieprincipe en voorzorgsprincipe, als zodanig door individuen op
een bepaald gebied van het milieubeleid niet worden ingeroepen in afwezigheid van afgeleid recht
dat op basis van artikel 192 VWEU is vastgesteld en met name de situatie in kwestie bestrijkt (110).
De Raad van State is ook van mening dat het voorzorgsprincipe geen wettelijke norm is waarvan de
schending op zich een oorzaak zou zijn van onwettigheid (111).
Daarom kunnen de eisende partijen niet rechtstreeks een beroep doen op het preventieprincipe en het
voorzorgsprincipe voor Uw Rechtbank bij gebrek aan secundaire wetgeving die op basis van deze
principes wordt aangenomen. De eisende partijen beroepen zich niet op dergelijke secundaire
wetgeving die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vastgesteld op basis van de principes van
preventie en voorzorg die in dit geval van toepassing zouden zijn.
95.

De principes van preventie en voorzorg worden onderscheiden naar de materialiteit van het beoogde
risico. De scheidingslijn tussen deze twee principes ligt tussen een verifieerbaar risico met behulp
van de conclusies van de wetenschap en de ervaring wanneer het preventieprincipe van toepassing is
en een wetenschappelijk aannemelijk risico wanneer de voorzorgsbenadering is toegestaan (112).
Dienovereenkomstig zijn eisende partijen in tegenspraak met elkaar door een beroep te doen op het
preventieprincipe en het voorzorgsprincpe. De twee principes kunnen inderdaad niet op dezelfde
situatie van toepassing zijn, omdat hun toepassing afhangt van de materialiteit van het risico. Als het
risico verifieerbaar is, is het preventieprincipe van toepassing, terwijl als het risico alleen
wetenschappelijk aannemelijk is, dan is het voorzorgsprincipe van toepassing.
De gelijktijdige toepassing van het voorzorgsprincipe en het preventieprincipe voor hetzelfde risico is
daarom niet mogelijk. In het onderhavige geval vermelden verzoeksters niet in hoeverre zij van
mening zijn dat een van deze beginselen van toepassing is.

96.

Met betrekking tot het voorzorgsprincipe: "het is niet aan de Raad van State om zijn beoordeling te
vervangen door die van de bevoegde administratieve autoriteit met betrekking tot de toepassing van
het voorzorgprincipe, de controle ervan moet worden beperkt tot de sanctie van elke kennelijke fout"
(113).

97.

Uw Rechtbank kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus alleen op basis van het voorzorgsprincipe
niet sanctioneren alvorens het een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt bij de uitoefening van
zijn bevoegdheden met betrekking tot de problematiek van het broeikaseffect.
De eisende partijen melden echter geen kennelijke beoordelingsfout van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en hierboven (punt 4.3) en hieronder (punt 6.3, onder (b)) wordt aangetoond dat die laatste
reeds lang maatregelen heeft getroffen in de kwestie van het broeikaseffect en alle maatregelen die
redelijkerwijs kunnen verwacht worden van een autoriteit in deze omstandigheden, heeft ingevoerd,
invoert of plant in te voeren.

98.

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest schendt het preventie- en voorzorgsprincipe niet. Zoals hieronder
aangetoond, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doeltreffende en evenredige maatregelen

HJEU, arrest C-2015/14 van 4 maart 2015.
I.-S. BROUHNS EN L. VANSNICK, « Les principes généraux en droit de l’urbanisme et de l’environnement », in Les principes
généraux de droit administratif, Bruxelles, 2017, p. 773.
111 RvS., arrest n° 242.760 van 26 oktober 2018.
112 I.-S. BROUHNS EN L. VANSNICK, op. cit., pp.773-774.
113 RvS, arrest n° 210.676 van 25 januari 2011.
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genomen en neemt het die nog steeds, om potentiële risico's van klimaatverandering op de
volksgezondheid en het milieu te voorkomen, en om te voorkomen dat de uitstoot van BKG leidt tot
aanzienlijke schade voor het milieu.
(v)
99.

Artikel 714 van het burgerlijk wetboek

De eisende partijen beweren dat er een overtreding is van artikel 714 van het Burgerlijk Wetboek in
die zin dat « door de uitstoot van BKG en door gebrek (van voldoende aanmoediging) aan
alternatieven, hun recht op gebruik van een stabiel klimaat, het genot van een rijke biodiversiteit, een
goede kwaliteit van de lucht en de atmosfeer beperkt is. »

100. Artikel 714 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat « er dingen zijn die niemand toebehoren en wiens
gebruik iedereen gemeen heeft. Politiewetten regelen hoe je ervan kunt genieten. »
In het licht van deze bewoordingen beschrijven de eisende partijen niet waarom artikel 714 van het
burgerlijk wetboek een rechtsgrondslag voor hun vorderingen zou kunnen vormen. Bovendien richt
de actie zich duidelijk niet op de uitstoot van BKG door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf, en
er is geen ontwikkeling die toelaat om te begrijpen wat wordt bedoeld met het "ontbreken (van
voldoende aanmoediging) van alternatieven".
101. Hoogstens veronderstelt de schending van artikel 714 het bestaan van een fout waarvan de aard niet
verschilt van die van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek. (114). In het onderhavige geval wordt
echter aangetoond dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet de schuld kan krijgen voor een
dergelijke fout. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt alle maatregelen die redelijkerwijs
kunnen worden genomen door een normaal voorzichtige en toegewijde openbare autoriteit die onder
dezelfde voorwaarden wordt geplaatst, om de broeikasgasemissies op het grondgebied te
verminderen. Bijgevolg maakt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen inbreuk door zijn acties met
betrekking tot gemeenschappelijke dingen, zoals lucht, biodiversiteit of de atmosfeer, voor zover dit
rechtvaardigt dat het verantwoordelijk wordt gehouden op basis van artikel 714 van het Burgerlijk
Wetboek, ervan uitgaande dat deze rechtsgrondslag voldoende is om een dergelijke veroordeling in
deze zaak te vinden, quod non.
Integendeel, en zoals elders uiteengezet, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een langlopend
klimaatbeleid dat het mogelijk heeft gemaakt om zijn BKG-emissies te verminderen, ondanks de
groei van zijn bevolking en zijn activiteiten.
(vi)

Artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

102. De eisende partijen beweren dat er een overtreding is van artikel 13 van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens. Als men zou menen dat het naar Belgisch recht niet mogelijk is om de
gedagvarde partijen te veroordelen om de Belgische emissies te verminderen, moet worden
opgemerkt dat de eisende partijen geen effectief rechtsmiddel hebben om de schending van hun
rechten op basis van de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
tegen te gaan.
103. Artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens voorziet in een recht op een
effectief rechtsmiddel voor een nationale autoriteit in geval van een aantoonbare claim van schending
van de rechten van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (115). Zo vereist artikel 13 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens geen intern beroep op een klacht, hoe onwaardig
ook. De vraag of de klacht al dan niet betwistbaar is, moet worden onderzocht in het licht van de
A. LEBRUN, « Le droit civil d’usage sur les "res", éléments vitaux de l’environnement », in Droit de l’environnement Développements récents, L. LAVRYSEN (éd.), Brussel, Story-Scientia, 1989, p. 408.
115 Handboek Europese wetgeving inzake toegang tot justitie, Europese Raad, 2016, p. 103 ; EVRM, arrest Klass en anderen t.
Duitsland van 6 september 1978.
114
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feiten en de aard van de juridische probleemstelling (en) in kwestie (116).
De doeltreffendheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens hangt niet af van de zekerheid van een gunstig resultaat voor de eisende partij.
Het impliceert met name niet dat een beroep waarvoor een van de voorwaarden voor
ontvankelijkheid ontbreekt, ontvankelijk moet worden verklaard (117).
104. Zoals hierboven aangegeven, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich vragen bij de
ontvankelijkheid van de onderhavige vordering, omdat de eisende partijen geen geboren, actueel,
direct en persoonlijk belang aantonen. Het recht op een effectief rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel
13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens betekent niet dat een beroep ontvankelijk
moet worden verklaard wanneer een van de voorwaarden voor ontvankelijkheid ontbreekt.
105. Zoals hierboven is aangetoond, zijn de grieven van de eisende partijen bovendien gebaseerd op
positieve verplichtingen uit hoofde van de artikelen van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens om Uw Rechtbank te verzoeken een dwangbevel uit te vaardigen. Dergelijke positieve
verplichtingen hebben geen direct effect en zijn geen bronnen van subjectieve rechten.
De eisende partijen kunnen een beroep doen op de rechten die de Grondwet biedt. Echter, gezien de
aard van de vorderingen van de eisende partijen - dwangbevelen aan de wetgevende macht - is Uw
Rechtbank niet bevoegd om dergelijke grieven te horen. Krachtens het beginsel van de scheiding der
machten is alleen het Grondwettelijk Hof bevoegd om dergelijke verzoeken te beoordelen. Er bestaat
dus een effectief rechtsmiddel voor de eisers.
106. In subsidiaire orde, zoals hierboven aangetoond, bestaat het bewijs dat nodig is om een schending
van de artikelen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vast te stellen in dit geval
niet. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens niet geschonden. De klachten van de eisende partijen zijn ongegrond, wat niet
betekent dat er geen effectief rechtsmiddel is voor de nationale instanties.
(b)

In ieder geval: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft passende maatregelen getroffen

107. Ervan uitgaande dat de verantwoordelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grond van
de bepalingen die ingeroepen worden in twijfel kan getrokken worden, quod non, moet nog steeds
concreet door de eisende partijen aangetoond worden waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
gedragsnorm van een normaal voorzichtige en ijverige overheidsinstantie in dezelfde
omstandigheden, zou hebben geschonden.
108. Hierna wordt aangetoond dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit laatste decennium, een aantal
maatregelen ter vermindering van de regionale uitstoot van BKG heeft uitgevoerd, door de invoering
van vele wetten en verordeningen op het gebied van de luchtkwaliteit, de uitstoot van BKG,
energie-efficiëntie en de energiemarkt, met name tot omzetting van de Europese richtlijnen op deze
gebieden. Deze maatregelen worden overigens niet bekritiseerd in de dagvaarding van de eisende
partijen.
109. Deze voorschriften gaan vergezeld van tal van niet-regelgevende initiatieven die hebben bijgedragen
tot en nog bijdragen tot de wereldwijde en Europese doelstellingen op het gebied van energie,
luchtkwaliteit en BKG-emissies (118).
110. Deze talrijke initiatieven hebben geleid tot significante resultaten in termen van vermindering van de
uitstoot van BKG. Bovendien is de mentaliteit aanzienlijk veranderd: burgers, bedrijven en de
Gids voor goede praktijken met betrekking tot binnenlandse rechtsmiddelen, Europese Raad, 2013, p. 13.
F. BELLEFLAMME, « L’effet direct du droit au juge », in Le droit international et européen des droits de l’homme devant le juge
national, 2014, p. 225 ; EVRM, arrest Costello-Roberts t. Verenigd Koninkrijk van 25 maart 1993.
118 Doc., Parl. Brus., sess. 2012-2013, 353/1.
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publieke sector zijn zich nu bewust van milieu- en energiekwesties. In numerieke termen resulteerde
deze vooruitgang in een vermindering van 25,6% in energieverbruik (per inwoner en bij een constant
klimaat) tussen 2004 (piekverbruik) en 2013 (119).
(i)

Vooraf : de bijzondere situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

111. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een institutionele bijzonderheid vanwege zijn rol als
hoofdstad van België. Als een "stadsregio" onderscheidt het zich met name van andere regio's door
zijn wezenlijk stedelijk karakter, zijn beperkte oppervlakte en zijn bevolkingsdichtheid.
112. Meer specifiek maken de onderstaande elementen het mogelijk om te rechtvaardigen dat
inspanningen in termen van emissiereductie of ontwikkeling van hernieuwbare energie (per hoofd
van de bevolking) mindere resultaten opleveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1)

Demografie: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de bevolkingsgroei twee- tot
driemaal zo hoog als in andere regio's ( 120 ), met een overeenkomstige toename van
huisvesting en diensten (in het bijzonder in termen van vervoer). Deze gebouwen en
diensten zullen onvermijdelijk de regionale uitstoot van broeikasgassen doen toenemen ;

2)

Sociaal : het inkomen per Brusselse inwoner is het laagste van de drie gewesten (121). De
investeringscapaciteit is daarom aanzienlijk lager ;

3)

Brusselse gebouwenbestand : het is ingewikkelder en duurder om de energieprestaties van
gebouwen in Brussel te verbeteren:
a.

de bezettingsgraad is lager in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (41%) (122) dan in
de andere gewesten (ongeveer 60%) ;

b.

de graad van mede-eigendom ( configuratie waarbij de beslissingen over de renovatie
complexer zijn om uit te voeren) is hoger;

c.

de bebouwing is zeer compact, met een groot aantal appartementsgebouwen (53%)
en tweegevelwoningen (35%) (123), wat de facto de verliezen aan energiegebruik naar
buiten beperkt, maar ook de bewegingsruimte om de energieprestaties te verbeteren;

d.

de bebouwing is oud (94% van het gebouwenbestand in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest dateert van vóór 1981) (124), met daarom meer beperkingen op het gebied van
erfgoedbehoud en beperkte mogelijkheden voor externe isolatie (hogere prestaties);

e.

de penetratiegraad van aardgas voor verwarming is al erg hoog, terwijl andere regio's
een potentieel hebben voor vermindering door stookolie te vervangen door gas
(bijvoorbeeld voor huisvesting, is aardgas goed voor 66% in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, tegenover 43% in het Vlaamse Gewest en 30% in het Waalse
Gewest) (125) ;

f.

de huisvestingsgraad met een centraal verwarmingssysteem is hoger dan in de andere

Regionaal lucht-klimaat-energie plan Leefmilieu Brussel, juni 2016 , p. 11.
Bron : ADSEI.
121 Betreffende het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking (belastinginkomsten): de inkomsten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen 84% van het gemiddelde inkomen in het Waalse Gewest en 75% van het gemiddelde
inkomen in het Vlaamse Gewest (bron: ADSEI).
122 Bron: Ministerie van Volkshuisvesting.
123 SEE 2011-2012 & IBSA
124 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/construction_industrie/parc/
125 Regionale energiebalansen 2012
119
120
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regio's.
4)

Klimaatverandering: de belangrijkste uitstoot van BKG in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is de bouwsector (ongeveer 60% van de niet-ETS-emissies in 2012, voor ongeveer
25% in het Waals Gewest bijvoorbeeld). De emissies in Brussel zijn grotendeels
afhankelijk van de verwarmingsbehoefte en dus van de klimatologische omstandigheden ;

5)

Marginale kosten van reductie: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft minder
manoeuvreerruimte dan andere regio's om op te treden tegen broeikasgasemissies; zoals
reeds vermeld, zijn de twee sleutelsectoren bouw en vervoer, gebieden waar de marginale
emissiekosten als zeer hoog worden beschouwd;

6)

Beperkt technisch potentieel voor productie van hernieuwbare energie: het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft geen echt potentieel voor de productie van hernieuwbare
energie anders dan de sector zonne-energie. De import van biomassa, die een substantiële
bijdrage kan leveren aan de productiecapaciteit van hernieuwbare energie in de regio, heeft
een drastisch verminderd potentieel vanwege de impact op de luchtkwaliteit. Bijna volledig
bestreken door de "CTR-uitsluitingszone" van Belgocontrol (gekoppeld aan de nabijheid
van de luchthaven van Zaventem), heeft het Gewest slechts een paar sites waar het
theoretisch mogelijk is om windturbines op te zetten ;

7)

Vervoer: veel jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ingenomen door mensen
van buiten de regio; een reeks maatregelen die het mogelijk zouden maken om de impact
van deze pendelaars op de emissies van het Gewest te verminderen, valt niet onder haar
bevoegdheid (het opzetten van het GEN, het creëren van park-and-ride voorzieningen in
andere regio's, enz.). De belasting op bedrijfswagens ontsnapt ook aan haar bevoegdheden.

(ii)

Het Lucht-Klimaat-Energieplan

113. In overeenstemming met artikel 1.4.1 van het BWLKE heeft de Brusselse regering van in juni 2016
een regionaal plan "Lucht-Klimaat-Energie" (hierna "LKEP", dossier, bijlage 2) aangenomen "om
ten minste de doelstellingen van deze code te behalen, in overeenstemming met het beleid van de
Europese Unie en de internationale wetgeving inzake lucht, klimaat en energie ".
Dit plan is onderverdeeld in 64 maatregelen en 144 acties die erop gericht zijn het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in staat te stellen haar emissies te verminderen en haar doelstellingen op het
gebied van lucht en energie te bereiken. Deze maatregelen en acties zijn geconcentreerd rond 10
assen:
-

gebouwen ;
transport ;
bronnen van hernieuwbare energie ;
economie ;
stedelijke planning ;
consumptiepatronen en gebruik van producten ;
aanpassing aan de klimaatverandering ;
bewaking van de luchtkwaliteit ;
mechanismen voor deelname aan klimaatdoelen; en
sociale dimensie.

Uiteindelijk richt het PLKE zich op de sectoren die het meeste BKG uitstoten en luchtvervuilers
(gebouwen, vervoer, verbruik, enz.), stimuleert het de productie van hernieuwbare energie en is het
gericht op de integratie van de thema's lucht, klimaat en energie in alle beleidsterreinen van Brussel.
Het PLKE wordt gerechtvaardigd door het feit dat het nodig is om de uitdagingen aan te gaan
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waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd op het gebied van lucht, klimaat
en energie, rekening houdend met de nauwe banden tussen de thema's lucht, klimaat en energie.
Om bovendien direct in te haken op de kritiek van de eisende partijen, verklaart PLKE zelf dat het de
beginselen van de vervuiler betaalt, voorzorg, preventie, stilstand of reparatie toepast. PLKE is ook
gebaseerd op het principe van participatie, integratie en solidariteit.
114. PLKE-maatregelen omvatten: herziening van de wetgeving inzake verontreinigingspieken om sneller
te informeren en betere bescherming te bieden aan Brusselaars, verbetering van de energieprestaties
van gehuurd onroerend goed, revisie regionale automobielbelastingen op basis van milieucriteria, de
invoering van een programma voor regionale circulaire economie of de bevordering van duurzame
producten.
Heel concreet opnieuw en zoals hieronder in detail wordt beschreven, worden al vele maatregelen
geïmplementeerd, of zelfs volledig uitgevoerd, bijvoorbeeld: het pilootproject om de impact van
energiebesparende investeringen van de eigenaar op de huurder die zijn eigendom bezet te testen, is
aan de gang sinds 2015 ; de projectoproep « Brusselse voorbeeldgebouwen » (Be Exemplary) zit op
schema; het voorbeeld van de overheidsinstanties door het gebruik van 100% groene energie is aan
de gang; het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie werd in maart 2016 ingevoerd ; de
nieuwe energiebonusregeling is van kracht sinds 1 januari 2016 en de regeling voor Brusselse groene
lenigen in april 2016 ; enz.
115. Tot slot bepaalt artikel 1.4.15 van het BWLKE, met het oog op de voortdurende monitoring van het
PLKE, dat Leefmilieu Brussel jaarlijks een samenvatting van prestatie-indicatoren publiceert voor de
implementatie van het PLKE, in overleg met de regionale administraties die verantwoordelijk zijn
voor mobiliteit, huisvesting, economie en regionale planning. Deze benadering is met name bedoeld
om onvoorziene negatieve gevolgen te identificeren en, indien nodig, een procedure in te leiden om
het PLKE aan te passen.
(iii)

Het NEKP 2021-2030

116. Het Brussels plan dat is aangenomen in juli 2018 (dossier, stuk 3) maakt deel uit van het Belgische
NEKP en bevat 52 maatregelen die eigen zijn aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip
van 20 maatregelen met betrekking tot gebouwen, 17 maatregelen met betrekking tot vervoer en 14
maatregelen met betrekking tot hernieuwbare energie. Het gaat hierbij om minstens 9 maatregelen
die rechtstreeks de voorbeeldwerking van de overheid aantonen. Deze maatregelen zullen worden
uitgevoerd in wezen van 2021 tot 2030, maar sommige maatregelen zijn een uitbreiding van de
maatregelen reeds geïmplementeerd in 2018 (of zelfs eerder), of zullen worden gelanceerd in 2019.
117. Met betrekking tot de bouwsector bestaat het NEKP voornamelijk uit de strategie voor het
verminderen van de milieueffecten van de bestaande bebouwing (dossier, stuk 4). Deze wil het
bouwbestand naar een hoog niveau van energieprestaties leiden in 2050:
-

voor de residentiële is het doel om gemiddeld te komen op 100kWh / m2 / jaar in
primaire energie
voor de tertiaire sector is het de bedoeling om te evolueren naar energieneutrale
gebouwen.

118. De decarbonisatie van oplossingen voor verwarming en productie van warm tapwater wordt
ook besproken: het komende decennium zal worden gekenmerkt door het einde van de installatie van
een kolengestookt verwarmingssysteem (2021) en een oliegestookt verwarmingssysteem (2025). Het
Brusselse plan is ook van plan om na 2030 de toekomst van aardgasinstallaties te bekijken.
119. Op het gebied van hernieuwbare energie ligt de nadruk op het versterken van de steun voor
hernieuwbare energiebronnen die relevant zijn in de stedelijke context. Door voortzetting en
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uitbreiding van de inspanningen om fotovoltaïsche zonne-energie en warmtepompen te stimuleren,
verwacht de Regering om in 2030 470 GWh aan hernieuwbare energieproductie te realiseren.
Deze Brusselse inspanning is belangrijk gezien het feit dat het potentieel in stedelijke gebieden
beperkt is.
Om nog verder te gaan, staat ook de ontwikkeling van een extra muros beleggingsstrategie op de
agenda. Het Gewest is van plan om buiten zijn grondgebied te investeren in productie-eenheden voor
hernieuwbare elektriciteit, om tegen het einde van het decennium 2021-2030 600 GWh aan extra
hernieuwbare productie te hebben.
120. Wat het vervoer betreft, verwijst de NEKP naar het toekomstige plan voor regionale mobiliteit
« Goodmove », dat zou kunnen bijdragen tot een vermindering van het aantal voertuigkilometers met
21% tegen 2030. De Regering ging in het NEKP akkoord met het einde van de thermische motoren ,
met het einde van dieselmotoren voor lichte voertuigen op het regionale grondgebied in 2030.
Verwacht wordt dat benzinemotoren het komende decennium zullen volgen.
(iv)

Bronnen van hernieuwbare energie

121. Ondanks haar beperkte technische potentieel op het gebied van hernieuwbare energie, ondersteunt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze sinds 2005 op verschillende manieren, met name via het
groenestroomsysteem, de Brusselse groene lening, de energiepremies, de verstrekking van een
netwerk van experts, de dienst duurzame bouwbegeleiders voor professionals in de regio en de
programma's SolarClick en NRClick voor overheidsinstanties (zie ook hieronder) (126).
Deze maatregelen beginnen vruchten af te werpen, aangezien hernieuwbare energiebronnen in 2016
iets meer dan 2% van het uiteindelijke bruto regionaal energieverbruik voor hun rekening namen. In
slechts enkele jaren hebben de fotovoltaïsche panelen een aanzienlijke groei doorgemaakt en ze
leverden al in 2016 bijna 10% van de elektriciteitsproductie in de regio (127).
(v)

Organisatie van de elektriciteitsmarkt

122. De verordening van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, die op 27
november 2001 in werking is getreden, zet richtlijn 96/92 / EG inzake gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor elektriciteit om en organiseert de elektriciteitsdistributiesector met een
spanning van 70 kV of minder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
123. Het draagt bij tot duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen voor
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door het bevorderen van groene stroom en
hoogwaardige warmtekrachtkoppeling. De verordening heeft inderdaad tot doel de ontwikkeling van
deze productietechniek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen en de bijdrage van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de oprichting van een Europese markt voor groene energie
mogelijk te maken, wat toelaat te voldoen aan globale en nationale kwantitatieve doelstellingen (128).
Voor dit doel voorziet deze verordening :
-

de onmiddellijke subsidiabiliteit van autoproducenten die
kwaliteitswarmtekrachtkoppeling gebruiken, ongeacht hun grootte ;

groene

energie

en

-

etikettering van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling door de dienst Energie van Leefmilieu
Brussel ;

Regionaal lucht-klimaat-energie plan, Leefmilieu Brussel, juni 2016, p. 88.
Idem, p. 89.
128 Doc., Parl. Brus., sess. 2000-2001, 192/1.
126
127
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-

de verplichting voor de beheerders van regionale transportnetwerken en
distributienetwerken om alle elektriciteit door hen geproduceerd, en die niet ter plaatse
wordt gebruikt of op de markt wordt verkocht, af te zetten naar elektriciteitsleveranciers ;

-

de certificering van groene energie geproduceerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
met het oog op de verkoop hiervan op de interne elektriciteitsmarkt in de Europese Unie ;

-

de mogelijkheid voor de overheid om een groene-energiequotum in te stellen dat door elke
leverancier moet worden gekocht in verhouding tot zijn verkopen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (129).

(vi)

Groene certificaten

124. Al in 2004 (130), werd een ondersteuningsmechanisme voor de productie van groene stroom opgezet
om de extra kosten van deze technologieën te compenseren. De groene stroomproducent ontvangt
een titel van de energiemarktregulator, Brugel, die hij vervolgens aan de hoogste bieder kan
verkopen. Deze leverancier moet vervolgens een aantal groenestroomcertificaten terugsturen naar
Brugel om aan zijn quotumverplichting te voldoen.
125. Het groene elektriciteitsquotum is vastgelegd in het decreet van 29 november 2012 tot vaststelling
van de quota van groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende. Dit decreet balanceert de
markt voor groenestroomcertificaten en definieert een groeiende trend van groene stroomtoevoer naar
ten minste 12% in 2025. Dit is een minimum omdat dit decreet voorziet in een automatisch
mechanisme om het streefcijfer aan te passen naar boven toe in geval van een overschot aan groene
stroomproductie in Brussel (131).
In 2012 werd het quotum vastgesteld op 3,25%, wat een totale financiële steun vertegenwoordigt van
€ 12 miljoen / jaar. Deze steun heeft 347.000 MWh aan primaire energie bespaard op de productie
van groene elektriciteit, dat wil zeggen 75.000 tCO2 vermeden in 2012 (132).
(vii) Energiepremies
126. Het decreet van 20 maart 2008 voorzag in het toekennen van premies aan natuurlijke personen voor
de aankoop van energiezuinige huishoudelijke apparaten, het toekennen van premies aan de tertiaire
en industriële sector en de zelfstandigen en het toekennen van premies in residentiële gebouwen.
127. Het decreet van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële bijstand voor energie
herroept het decreet van 20 maart 2008 en bepaalt dat op basis van het door de regering
goedgekeurde uitvoeringsprogramma een premie kan worden toegekend aan verschillende
categorieën personen. De premie dekt elke actie ten gunste van een rationeel gebruik van energie,
zoals een studie, het verrichten van diensten, de aankoop van uitrusting of het doen van een
investering met betrekking tot een gebouw, een groep van gebouwen of een deel van een gebouw,
gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarop de eiser een echt recht
heeft of waar hij een huurder is.
Om de energie-renovatie van gebouwen te ondersteunen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
2018 een budget "Energiepremies" van 22 miljoen euro vrijgegeven, met prioriteit voor de
energie-audit, isolatie en verwarming.

Idem.
Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 mei 2004 betreffende de bevordering van groene stroom
en kwaliteits-warmtekrachtkoppeling en het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 december 2015
ter bevordering van groene stroom.
131 Regionaal lucht-klimaat-energie plan, Leefmilieu Brussel, juni 2016, p. 30.
132 Idem, p. 28.
129
130

42 / 48

51914

(viii) Brusselse groene lening
128. De Brusselse Groene Lening geeft toegang tot een financiering van 0% tot 2% om
energieverbeteringswerken in een huis uit te voeren. Hiermee kunnen eigenaren en huurders (in
overleg met hun verhuurder) de installatie van fotovoltaïsche panelen, een warmtepomp of een
zonneboiler financieren, zonder isolatie, ventilatie en efficiënte verwarming te vergeten.
Het is het resultaat van een samenwerking tussen Homegrade, Leefmilieu Brussel, de financiële
coöperatie Crédal en het Fonds voor Huisvesting.
(ix)

SolarClick en NRClick

129. De SolarClick- en NRClick-programma's, die in 2017 werden gelanceerd, zijn door de Brusselse
regering besloten om het aanzienlijke potentieel voor duurzame opwekking en energiebesparing door
openbare gebouwen te benutten, of dat nu kantoren, sportfaciliteiten, scholen, enz. zijn. Het omvat
het technisch en financieel ondersteunen van publieke actoren om meer hernieuwbare energie te
produceren en de uitstoot van BKG te verminderen. Beide programma's worden gefinancierd door
het Klimaatfonds ingevoerd door het BWLKE.
130. Het SolarClick-programma bestaat uit het uitrusten van de daken van openbare gebouwen in Brussel
met fotovoltaïsche panelen. Ongeveer 85.000 m2 daken worden tegen 2020 uitgerust met
fotovoltaïsche panelen, waardoor de fotovoltaïsche capaciteit die momenteel in Brussel is
geïnstalleerd, met ongeveer 22,5% toeneemt. Uiteindelijk zullen ze de CO2-uitstoot met ongeveer
4.500 ton verminderen.
Het plaatsen van fotovoltaïsche panelen is alleen zinvol als de daken eerst geïsoleerd werden en het
energieverbruik van gebouwen nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Dit is de focus van
NRClick, dat een tool voor energieboekhouding, een marktcentrale en verschillende diensten voor
analyse en technische interventie omvat. NRClick wil het totale gas- en elektriciteitsverbruik van
openbare gebouwen snel verminderen met respectievelijk 15% en 5%.
(x)

Zonnekaart

131. De zonnekaart van Brussel is een hulpmiddel om het potentieel van "groene energie" voor elk dak te
beoordelen. Door het invoeren van het adres op www.zonnekaart.brussels, ontvangt elke Brusselaar
gratis een schatting van het zonne-fotovoltaïsche en thermische potentieel van zijn dak, alsmede een
raming van de winsten waartoe dit lan leiden, door de verkoop van groenestroomcertificaten
gedurende 10 jaar aan de ene kant en energiebesparing anderzijds. De applicatie in opdracht van
Leefmilieu Brussel heeft als doel een educatief hulpmiddel te zijn voor informatie- en
besluitvormingsondersteuning.
(xi)

Energieprestatie van de gebouwen

132. De energieprestatie van gebouwen ("EPB") wordt verdeeld in drie onderdelen:
-

EPB-werken (renovatie en nieuwbouw ;

-

EPB-certificering (verhuur, verkoop en openbare gebouwen) ;

-

EPB technische installaties (verwarming en airco)

Elke onderdeel draagt bij aan de vermindering van het energieverbruik van gebouwen, hetzij door
eisen voor nieuwe constructies, door de keuze voor een efficiëntere behuizing via het certificaat of
door het onderhoud van een verwarmingssysteem.
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Het onderdeel verwarming EPB is datgene wat waarschijnlijk de meeste impact zal hebben. Er wordt
een schatting gemaakt van de vermindering van de CO2-uitstoot tot 166.000 ton tegen 2020. Sinds
2008 legt het onderdeel werken steeds ambitieuzere energie-efficiëntieniveaus op om te voldoen aan
de EPB-eisen voor alle nieuwe woningbouw, kantoren en scholen (400.000 m2 / jaar) (133).
(xii) EPB-werken
133. Om de energieprestaties van een woning te verbeteren, kunnen veel maatregelen worden
geïmplementeerd. Het onderdeel "EPB-werken" probeert volgens de EPB-eisen te garanderen dat de
meeste van deze maatregelen worden geïmplementeerd bij het uitvoeren van werken. De EPB-eisen
hebben betrekking op aspecten gerelateerd aan ontwerp, thermische isolatie, technische kenmerken
van installaties, stroomopwekking, ventilatie, enz.
134. Het decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2007 om de
eisen voor energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen te bepalen, werd van kracht op 2 juli
2008. Het voorziet in een reeks EPB-eisen waaraan tijdens een bouw of renovatie moet worden
voldaan. Deze eisen zijn gericht op hoge energieprestaties en een gezond binnenklimaat.
De EPB-eisen zijn afhankelijk van de aard van de werken en de toewijzing van het onroerend goed.
De datum van indiening van de bouwvergunning heeft ook invloed op de EPB-eisen waaraan het
project zal worden onderworpen. Deze laatste zijn inderdaad geëvolueerd sinds de inwerkingtreding
van de verordening, parallel met de evolutie van bouwtechnieken en milieukwesties.
135. Dit decreet is onlangs gewijzigd bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 21 juni 2018 betreffende de EPB-eisen die van toepassing zijn op verwarmingssystemen en
airconditioningsystemen voor gebouwen tijdens hun installatie en tijdens hun werking.
Vanaf 1 januari 2019 zijn gebouwen in Brussel dan ook onderworpen aan strengere technische en
ecologische eisen.
136. Het BWLKE implementeert procedures om te voldoen aan de EPB-eisen van het decreet van de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen
voor energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen. Er zijn twee procedures: enerzijds de
normale procedure voor nieuwe constructies en zware renovaties, anderzijds de vereenvoudigde
procedure voor eenvoudige renovaties.
(xiii) EPB-certificering
137. Het BWLKE implementeert de belangrijkste EPB-verplichtingen die van toepassing zijn op bepaalde
vastgoedtransacties. Dus, elke persoon die namens hem of als tussenpersoon wil overgaan op een
EPB-eenheid tot een verkoop, inclusief de gedeeltelijke verkoop, de lease, de overdracht van een
huurovereenkomst, het sluiten van een vastgoedlease, de overdracht van een echt recht of de
vestiging van een echt recht onder levenden, behalve erfdienstbaarheden, hypotheek en
huwelijkscontracten en hun amendementen, moet in de advertentie die ermee verband houdt de
energieprestatie van het goed aangeven, moet gratis op verzoek een kopie van het EPB-certificaat
afleveren, en moet ervoor zorgen dat de informatie met betrekking tot het EPB-certificaat aanwezig is
in de vastgoedtransactie
138. Bovendien, heeft een bedrijf of vzw, internationale vereniging zonder winstoogmerk of stichting die
eigenaar is van of gebouwen bezet die een oppervlakte van meer dan 100.000 m2 vertegenwoordigen
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de verplichting om een programma van
maatregelen voor het beheer van energie te realiseren en uit te voeren.

133

Idem
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139. Volgens het decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 december 2016
met betrekking tot de energie-audit van grote bedrijven en de energie-audit van de milieuvergunning,
moeten bedrijven met een vestiging gevestigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met ten minste 250 voltijdse equivalenten, zijnde een omzet van meer dan 50 miljoen euro en
een jaarlijkse balans van in totaal ruim 43 miljoen euro, een energie-audit uitvoeren van hun
vestigingseenheden die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden en
die ten minste om de vier jaar door een vergunning worden gedekt. Bovendien moet elke instelling
die als een belangrijke consument wordt beschouwd, onderworpen worden aan een energie-audit van
de milieuvergunning in bepaalde specifieke situaties. Dit decreet is op 27 december 2016 in werking
getreden
(xiv) Technische installaties EPB
140. Om vanaf 1 januari 2011 bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van BKG in de regio,
vereist de EPB verwarmingsreglementering dat centrale verwarmingsinstallaties met een of meer
ketels van meer dan 20 kW die op gas of olie werken, worden gecontroleerd en voldoen aan bepaalde
eisen. Deze eisen zijn gericht op een veilige en efficiënte werking van het verwarmingssysteem (134).
Net als verwarmingssystemen, kunnen slecht geïnstalleerde of slecht onderhouden
airconditioningsystemen zeer energie-intensief worden. Daarom heeft de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de EPB-reglementering omtrent klimaatregeling geïmplementeerd, die voor
alle airconditioningsystemen van meer dan 12 kW (koeling) het volgende voorziet: een reeks
EPB-eisen, minimaal onderhoud en een periodieke controle. Deze bepalingen zijn op 1 september
2012 van kracht geworden (135).
141. Deze decreten zijn onlangs geschrapt door het decreet van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 21 juni 2018 betreffende de controle en het onderhoud van verwarmingsen airconditioningsystemen en de vergunning van personen en het decreet van de regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 juni 2018 met betrekking tot de EPB-eisen die van toepassing
zijn op verwarmingssystemen en airconditioningsystemen voor gebouwen tijdens hun installatie en
tijdens hun werking. Deze decreten werden van kracht op 1 januari 2019. Sinds 1 januari 2019 zijn
gebouwen in Brussel dus onderworpen aan strengere controle- en onderhoudsprocedures voor hun
verwarmings- en airconditioningsystemen. Gasketels en kleine ketels zijn ook betrokken.
(xv) Transport
142. Het in 2010 ingevoerde IRIS 2-plan (dossier, stuk 5) definieert het regionaal mobiliteitsbeleid. Het
beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de verkeersbelasting met 6 tot 10% te verminderen in
2015 en met 20% in 2018 ten opzichte van het jaar 2001. Er worden twee oriëntaties verkend:
enerzijds maatregelen ter bevordering van alternatieve mobiliteit (zoals de vermenigvuldiging van het
aantal voetgangerszones en fietsinfrastructuren, de oprichting van tram- en bushaltes en de
uitbreiding van het metronetwerk); aan de andere kant maatregelen om het rationaliseren van
autoverkeer (zoals beter beheer van parkeren of de belasting op het gebruik van de auto). Dit plan is
geen vervanging voor het regionale mobiliteitsplan of plannen daarvan afgeleid (plan voetgangers,
fietsers, goederen, parking), maar herneemt er sommige maatregelen van of maakt andere met het
oog op het milieu, die ook duidelijk bijdragen aan de doelstelling van de mobiliteit die nagestreefd
wordt door het IRIS 2-plan.
143. De uitvoering van het decreet van 7 September 2006 betreffende de voorwaarden voor de toekenning
van de Brussel’Air-premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat en de vernietiging van
Decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juni 2010 betreffende de EPB-eisen die van toepassing
zijn op verwarmingssystemen voor gebouwen tijdens hun installatie en tijdens hun werking.
135 Decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de
controle van airconditioningsystemen en de daarop van toepassing zijnde EPB-eisen tijdens installatie en tijdens bedrijf.
134
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vervuilende voertuigen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de strijd tegen de
luchtverontreiniging gegenereerd door autoverkeer versterkt. Het doel van deze premie is om
automobilisten in Brussel aan te moedigen hun auto's op te geven ten gunste van milieuvriendelijkere
transportmiddelen, zoals openbaar vervoer, fietsen, wandelen en Cambio autodelen.
Het is dus mogelijk om te profiteren van een fietspremie (elektrisch of niet) op voorwaarde dat men
het zonder een auto doet. De premie is 505 euro voor diegenen die hun kenteken en hun auto
opgeven. In het geval van vernietiging van de auto, wordt deze premie verdubbeld.
144. Het onderdeel parkeren buiten de openbare weg van het BWLKE is ingevoerd in februari 2014. Het
heeft als doelstelling om het aantal locaties van parkeergelegenheid op het private domein te
verminderen door verlaging van de parkeercapaciteit van kantoorgebouwen (of door belasting te
heffen op bepaalde plaatsen). Het doel is het terugdringen van de autoritten woon-werkverkeer,
congestie op de weg en daarom dus BKG-uitstoot.
Sinds 2014, in het kader van de aanvragen van verlenging of hernieuwing van milieuvergunningen
werden bijna 200 parkeerplaatsen (17.000 parkeerplaatsen in totaal) bestemd voor kantooractiviteiten
geanalyseerd.
Als gevolg van deze analyse werden 500 plaatsen verwijderd. Anderen werden omgevormd tot
parkeergelegenheid voor buurtbewoners of openbare parkeergelegenheid. Ten slotte werde, 2500
niet-gerechtvaardigde plaatsen onderworpen aan de milieubelasting. Ze stijgt met 10% per jaar om
bedrijven onder druk te zetten om structurele maatregelen te nemen voor het schrappen van hun
plaatsen.
Op de lange termijn zal deze innovatieve maatregel het mogelijk maken om de verzadiging van
wegen te beperken, ondanks de aanhoudende economische en demografische groei van het Gewest.
6.4

DWANGSOM

145. Zonder verdere uitleg vragen de eisende partijen, op basis van hun dispositief, dat bepaalde
maatregelen worden onderworpen aan een dwangsom.
146. Volgens de rechtsleer en de rechtspraak, opdat het voor de tenuitvoerleggingsrechter mogelijk zou
zijn om vast te stellen of er sprake is van een schending van een hoofdveroordeling, moet deze
voldoende nauwkeurig en volledig geformuleerd zijn ( 136 ). Aangezien het echter niet Uw
rechtsgebied is om de bevoegde autoriteiten te vervangen voor de uitvoering van maatregelen ter
bestrijding van de klimaatverandering, hoort de veroordeling hier niet thuis en kan deze in ieder
geval niet worden geformuleerd op een voldoende uitgebreide en nauwkeurige manier, vooral omdat
de uitvoering van alomvattende en precieze maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering,
hypothetisch, onmogelijk is.
Derhalve, ervan uitgaande dat de verwerende partij verplicht is de door de eisende partij gevorderde
maatregelen te nemen, quod non, dat een dergelijke veroordeling niet kan worden uitgesproken in
voldoende nauwkeurig omschreven bewoordingen opdat hun overtreding kan worden vastgesteld en
aanleiding geeft tot het betalen van een dwangsom.

136

O. MIGNOLET, « L’astreinte - chronique de jurisprudence (2007-2011) », J.T., 2012/42, n° 6502, p. 859 en vermelde referenties.
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OM DEZE REDENEN
ONDER ALLE VOORBEHOUD TE DOEN GELDEN IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE,
BEHAGE HET DE FRANSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL OM
-

zich onbevoegd te verklaren ;

-

bij gebreke daarvan: de vorderingen van de eisende partijen niet-ontvankelijk of althans
ongegrond te verklaren ;

-

in subsidiaire orde, ten minste het verzoek om een dwangsom af te wijzen ;

-

de eisende partijen te veroordelen tot de kosten, inclusief de vergoeding voor de procédure
van 1440 EUR.

Brussel, 1 februari 2019
Voor de verwerende partij,
Haar raadslieden,

Ivan-Serge Brouhns
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INVENTARIS DER STUKKEN
Dossier van Meesters Ivan-Serge Brouhns en Guillaume Possoz
Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel – 1e Kamer
A.R. nr 15/4585/A
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Besluit van de Brusselse regering van 13 december 2018

2.

Brussels Lucht-Klimaat-Energie Plan

3.

Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (Brusselse gedeelte)

4.

Bijlage aan het Brusselse gedeelte van het NEKP 2021-2030 (strategie van vermindering van de
milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen de jaren
2030-2050)

5.1.

Iris 2-plan (deel 1)

5.2.

Iris 2-plan (deel 2)

5.3.

Iris 2-plan (deel 3)
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